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Amber Heard sofre 
derrota financeira no 
processo que moveu 
contra o ex-marido 
Johnny Depp. Mas o 
julgamento, que durou 
seis semanas e mobilizou 
a opinião pública dos 
EUA, expôs a vida e os 
dramas dos dois atores.

PÁGINA 20 PÁGINA 20 

Testemunhas contaram que ho-
mens usavam máquina para ser-
rar barras de ferro, por volta das 
12h30, quando uma fagulha teria 
atingido a estrutura do restauran-
te e piz-zaria Fornassa, na qua-
dra 301, em Águas Claras. “Era 
com aquele disco de corte. Solta 
algumas faíscas, e o restaurante 
é todo de palha. Quando tomou 
conta, foi muito rápido”, disse um 
morador, que não quis se identi-
ficar. Bombeiros chegaram rapi-
damente ao endereço e atuaram 
para preservar a área da cozinha, 
onde havia cilindros de gás e um 
depósito de álcool em gel da pizza-
ria. Havia sete trabalhadores no 
local quando o fogo começou. 
Ninguém ficou ferido. O toldo de 
um lava a jato ao lado foi atingi-
do, mas logo funcionários con-
tiveram as chamas. Muita gen-
te da redondeza deixou às pres-
sas o prédio onde mora temendo 
que o incêndio se alastrasse. O 
tenente Fábio Ribeiro, do Corpo 
de Bombeiros, disse que só se-
rá possível saber a causa da tra-
gédia depois do laudo pericial. 

Em 10 minutos, fogo destrói 
pizzaria em Águas Claras

Um filme 
sem final 
feliz em 

Hollywood 

PÁGINA 13

Samanta Sallum

Denise Rothenburg

Ana Maria Campos

A inteligência artificial da NotCo 
para alimentção saudável. PÁGINA 16

“O PSDB acabou”, de Lula, implode 
negociações com tucanos. PÁGINA 4

Ex-dono do Piantella será candidato 
a deputado federal no DF. PÁGINA 14

Ney é duvida no

dia de testes
Possivelmente sem o 

camisa 10, Brasil inicia 
penúltima leva de 

amistosos para a Copa do 
Mundo contra a Coreia do 

Sul, em Seul. PÁGINA 18

TCU dá aval 
para governo 
privatizar 15 
aeroportos 

O Ministério da Infraestrutura 
pretende realizar os leilões em 

agosto. A previsão é atrair 
R$ 7,3 bilhões em investimentos. 

A autorização do TCU inclui o 
aeroporto de Congonhas (SP), 
um dos mais cobiçados pela 

iniciativa privada. PÁGINA 7

Vacinação da 4ª dose 
chega aos 50 anos

Esporte em grupo 
fortalece crianças

Moraes ficará mais 
dois anos no TSE

DF amplia a aplicação do reforço 
contra a covid para pessoas com 50 
anos ou mais a partir de amanhã. 

Casos da doença estão em alta. 

Estudo mostra que atividades 
coletivas estimulam a saúde 

mental na infância, reduzindo 
transtornos comportamentais. 

O ministro, que presidirá a Justiça 
Eleitoral nas eleições deste ano, foi 

reconduzido para novo período 
como membro do tribunal.

PÁGINA 15 PÁGINA 8PÁGINA 12 PÁGINA 4 

Uma devastação
sem precedentes

Número de mortos nos deslizamentos e nas 
enxurradas que assolaram Pernambuco chega 
a 109. É a maior tragédia desse tipo na história 
do estado. As equipes de resgate continuam 
procurando corpos nos locais mais atingidos, 
como nos municípios da Grande Recife. PÁGINA 6

Mais garantias 
aos contribuintes
Ao CB.Poder, o deputado 

Felipe Rigoni (UB-ES) 
explica projeto que 

pretende harmonizar a 
relação entre o pagador 

de imposto e o Fisco.

Jurassic World: Domínio dá fôlego nas 
telas, a partir de hoje, à disputa pela 

sobrevivência entre a raça humana e as 
feras, agora soltas pela Terra. 

Entre homens e

 dinossauros

Anthony Wallace/AFP

Sergio Maranhão/AFP

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Ed Alves/CB/D.A Press

Daniel Leal e Andrej Isakovic/AFP  Universal Studios/Divulgação



2 • Correio Braziliense • Brasília, quinta-feira, 2 de junho de 2022
Política Editor: Carlos Alexandre de Souza  

carlosalexandre.df@dabr.com.br
3214-1292 / 1104 (Brasil/Política)

ELEIÇÕES

A crise econômica no 
centro dos debates

Escalada da inflação e o consequente impacto no custo de vida aparecem com prioridade nas propostas de pré-candidatos

C
om a escalada da inflação 
e seus impactos, princi-
palmente, nos preços dos 
combustíveis e dos ali-

mentos, a pauta econômica se 
tornou protagonista nos discur-
sos dos pré-candidatos ao Palá-
cio do Planalto.   

Na sabatina do Correio, reali-
zada nesta semana, presidenciá-
veis foram contundentes nas de-
clarações sobre a grave crise eco-
nômica na qual está mergulhada 
o país. A alta taxa de desempre-
go e o aumento das desigualda-
des foram destacados.  

Pré-candidato do PDT, o ex-
governador Ciro Gomes disse 
que o Brasil vive sua “mais gra-
ve crise”. No que chamou de “te-
rapia” para tal diagnóstico, ele 
apresentou o livro no qual dis-
corre sobre o Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND), elabo-
rado por sua equipe. 

“Em vez de o Brasil ter uma 
meta de inflação — que a gente 
vai perseguir aquela que seja a 
melhor possível —, temos de ter 
uma meta de crescimento eco-
nômico”, destacou o terceiro co-
locado nas pesquisas de intenção 
de voto. Segundo ele, haveria um 
plano de longo prazo, com dura-
ção de 30 anos. Até lá, ocorreriam 
metas intermediárias, de cinco 
em cinco anos. 

A senadora Simone Tebet 
(MS), pré-candidata pelo MDB, 
enfatizou o elevado preço dos 
combustíveis. Um problema que 
o governo não consegue resolver 
e fez com que o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) promovesse tro-
cas em série no comando da Pe-
trobras, sem sucesso até agora. O 
chefe do Executivo critica a polí-
tica de preços da estatal, atrelada 
ao mercado internacional. 

Para Tebet, porém, acabar 
com a Paridade Internacional 
de Preços (PPI) adotada pela Pe-
trobras traria mais problemas do 
que soluções. Segundo ela, é pos-
sível tomar ações com efeito ime-
diato para reduzir os valores co-
brados nas bombas, como a cria-
ção de “créditos extraordinários”.

Tebet também comentou 
sobre privatizações. Ela se dis-
se a favor da desestatização da 
Eletrobras, mas votou contra o 

texto, em tramitação no Congres-
so, porque não concordou intei-
ramente com o teor. A senadora 
o definiu como “um jabuti dos 
mais perversos”.

“Nós só não conseguimos der-
rubar porque estávamos numa 
pandemia, em que tivemos de 
votar no virtual. O Senado qua-
se derrubou, porque, no meio 
das regras da Eletrobras, o proje-
to estava, a princípio, bom. Veio 
um jabuti da Câmara e que vai 
fazer com que vocês que estão 
nos acompanhando pague uma 
conta de energia mais cara ain-
da”, continuou, se referindo aos 
internautas, que puderam acom-
panhar a sabatina ao vivo por 
meio do site e das redes sociais 
do jornal. Segundo a parlamen-
tar, o projeto vai beneficiar ape-
nas “meia dúzia de lobistas”, com 
a construção de termelétricas e 
de um gasoduto no Nordeste.

Já o pré-candidato do Pros, 
Pablo Marçal, afirmou que nem 
todas as estatais precisam ser 
privatizadas, mas deveria haver 
uma análise do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), e “toda em-
presa que cheira a mofo, que tem 
cartel, monopólio, que tem fer-
rado a nação do Brasil” tinha de 
ser vendida. 

Marçal se disse defensor das 
privatizações, inclusive no caso 
da Petrobras. “A gente precisa frag-
mentar a Petrobras em pequenas 
e médias empresas. Não precisa 
vender para capital estrangeiro, 
mas a gente precisa quebrar esse 
monopólio”, ressaltou.

Desperdício

Defensor de uma menor parti-
cipação do Estado na economia, 
Felipe D’Avila, pré-candidato do 
Novo, criticou o que chamou de 
“desperdício de dinheiro públi-
co” no Brasil: os fundos eleitoral 
e partidário. 

“É tudo verba eleitoreira. Is-
so é rasgar dinheiro público. 
Aliás, o maior desperdício de 
dinheiro público são os R$ 5 
bilhões do fundo eleitoral pa-
ra financiar campanha polí-
tica num ano em que o Brasil 
precisa de dinheiro em outras 
áreas para ajudar, inclusive 
pessoas com problemas gra-
víssimos, como no Recife, por 

 » TAÍSA MEDEIROS

O pedetista Ciro Gomes na sabatina do Correio: ele e outros presidenciáveis apresentaram propostas para a recuperação da economia

Ed Alves/DA Press

causa das chuvas; por mais di-
nheiro para hospitais e saúde 
pública”, argumentou. 

Pré-candidata do PCB, Sofia 
Manzano apresentou as propos-
tas do partido para o âmbito do 
funcionalismo público. “Nós de-
fendemos que os serviços essen-
ciais sejam exercidos por servi-
dores públicos e não por tercei-
rizados nem apadrinhados, pois 
são formas de desvio de recursos 
públicos”, destacou.

Socióloga e postulante ao 
Planalto pelo PSTU, Vera Lúcia 
Salgado defendeu a revogação 
das reformas trabalhista e pre-
videnciária e o teto de gastos. 
“A revogação imediata de todas 
as reformas feitas contra a clas-
se trabalhadora. Nós vamos es-
tatizar as 100 maiores empresas 
deste país e vamos colocar sob 
o controle da classe trabalhado-
ra organizada”, ressaltou. 

Retorno

Para o cientista político do 
Insper Leandro Consentino, a 
economia costuma ser central 
no decorrer das campanhas, 
mas havia perdido o posto nas 
eleições de 2018, quando o de-
bate girou em torno do comba-
te à corrupção. 

“A questão é menos como a 
população compreende as fili-
granas do debate macroeconô-
mico. E isso, de fato, a popula-
ção não entende, mas a gente 
tem o “como” isso chega para 
o eleitorado. É com base nisso 
que ele vai decidir”, destacou. 
“Temos quatro meses para as 
eleições, e, provavelmente, as 
narrativas serão mais impor-
tantes do que o próprio conhe-
cimento factual da economia.”

A deterioração da percep-
ção de bem-estar social, no 

pós-pandemia, lança a agen-
da econômica para a centrali-
dade do debate eleitoral, ob-
servou o mestre em ciência 
política e professor do Ibmec-
DF Danilo Morais. Conforme 
destacou, o eleitor mediano 
costuma ser essencialmente 
pragmático. “A complexida-
de da engenharia econômi-
ca demanda soluções igual-
mente sofisticadas, mas que, 
dificilmente, serão assimila-
das pelo eleitor mediano. Ele 
espera, simplesmente, a so-
lução para o impasse, dando 
importância secundária aos 
meios”, explicou. 

Morais destacou que o 
mal-estar sentido pelo elei-
tor é uma combinação da ob-
servação da inflação, da pre-
carização do trabalho, da que-
da real dos salários e da alta 
dos juros.

Essa declaração não coloca nenhum problema 
para o Brasil, porque o país cumpre com tudo 
o que lá está e participa ativamente e apoia as 
missões de observação eleitoral da Organização 
dos Estados Americanos”

Pedro Miguel da Costa e Silva, secretário das Américas no MRE

Os Estados Unidos esperam 
que o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) seja signatário de um docu-
mento em defesa da democracia, 
que prevê o apoio ao trabalho de 
observadores eleitorais. O tema é 
parte de uma das declarações de 
intenções que a Casa Branca pre-
tende emplacar durante a Cúpu-
la das Américas, da qual o líder 
brasileiro participará na próxima 
semana em Los Angeles. O Brasil 
dá indicações de que vai assinar 
o documento.

Os EUA têm emitido sinais ao 
governo brasileiro que demons-
tram a preocupação com as in-
vestidas de Bolsonaro contra o 
sistema eleitoral. O tema é ca-
ro ao presidente Joe Biden, que 
enfrentou a resistência de Do-
nald Trump em fazer uma tran-
sição pacífica e que governa um 
país onde um terço da popula-
ção acredita que houve fraude na 
eleição presidencial que o levou 
à Casa Branca.

“O Brasil está participando 

Bolsonaro deve assinar carta pró-democracia

EUA esperam que o presidente seja signatário do documento

Evaristo Sa / AFP

Defasagem

Há 82 dias congelado nas 
refinarias da Petrobras, o 
preço do litro da gasolina 
mantém uma diferença 
de 13% em relação aos 
valores internacionais. E a 
defasagem do diesel é, em 
média, de 6%. A alta reflete 
nova escalada do preço do 
petróleo no exterior. Para 
a Associação Brasileira 
dos Importadores de 
Combustíveis (Abicom), se a 
Petrobras quiser alinhar os 
preços, terá de aumentar a 
gasolina em  
R$ 0,56, e o diesel, em  
R$ 0,33. Um reajuste 
é esperado a qualquer 
momento.

desde o início do processo ne-
gociador em espírito construtivo 
e aberto. Essa declaração (sobre 
democracia e direitos humanos) 
não coloca nenhum problema 
para o Brasil, porque o país cum-
pre com tudo o que lá está e par-
ticipa ativamente e apoia as mis-
sões de observação eleitoral da 
Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA)”, afirmou o em-
baixador Pedro Miguel da Costa 
e Silva, secretário das Américas 

no Ministério das Relações Ex-
teriores (MRE). “O Brasil não es-
tá na lista de países que têm pro-
blemas com missões eleitorais”, 
acrescentou o diplomata.

Em abril deste ano, o Ita-
maraty se incomodou com a 
intenção do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) de buscar apoio 
de observadores internacionais 
europeus nas eleições. Em no-
ta, o Ministério das Relações 
Exterior disse que não é “da 

tradição do Brasil ser avalia-
do por organização eleitoral da 
qual não faz parte”. A Cúpula 
das Américas, no entanto, é or-
ganizada no âmbito da OEA, da 
qual o Brasil é integrante.

“Os Estados Unidos sabem 
que todos temos trabalho a fa-
zer para construir uma democra-
cia forte e inclusiva no hemisfé-
rio, inclusive aqui em casa”, afir-
mou Brian Nichols, secretário de 
Estado adjunto para Assuntos do 
Hemisfério Ocidental, em entre-
vista coletiva.

Para a base bolsonarista, Bi-
den é visto como um represen-
tante da esquerda global. Por is-
so, o chefe do Planalto resistia em 
comparecer à cúpula.

A postura mudou quando os 
EUA asseguraram que ele terá 
um encontro bilateral com Bi-
den e que poderá levantar te-
mas de interesse do lado brasi-
leiro. A ideia é provocar decla-
rações que possam ajudá-lo na 
campanha.
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Lula baixa tom 
contra o PSDB

Após dizer que o partido acabou, e ser alvo de severas 
críticas de tucanos, ex-presidente faz afagos à legenda

O 
ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) 
suavizou, ontem, o tom 
contra o PSDB, após re-

percussão negativa da declara-
ção dele, na terça-feira, de que 
o partido tucano havia acabado. 
O pré-candidato ao Planalto elo-
giou o período em que a princi-
pal disputa política era entre as 
duas legendas.

“Por que chamar (Geraldo) 
Alckmin para ser meu vice? A 
gente tem de perder as coisas 
para valorizar. Eu já disse para 
Alckmin: como este país era fe-
liz quando a polarização era en-
tre o PT e o PSDB. Como era fe-
liz quando a polarização era en-
tre Dilma (Rousseff ) e Alckmin, 
ou Dilma e (José) Serra. (...) A 
gente era civilizado. A gente ga-
nhava e perdia”, discursou, du-
rante encontro com educadores 
em Porto Alegre.

Em aceno ao ex-presidente 
tucano Fernando Henrique Car-
doso, Lula destacou que a tran-
sição entre os seus governos foi 
“a mais civilizada que este país 
já conheceu” e lamentou que 
haja tanta hostilidade no cená-
rio político atual. “O que acon-
teceu neste país em tão pouco 
tempo? Para a gente construir 
aquele clima de paz, nós passa-
mos 23 anos para derrubar o re-
gime militar”, disse.

Na terça-feira, durante o 

Em reação à declaração de Lula, o PSDB acusou o PT de quase ter acabado com o Brasil

Evaristo Sa / AFP

 » VICTOR CORREIA
 » INGRID SOARES
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Eu já disse para 
Alckmin: como este 
país era feliz quando 
 a polarização era  
entre o PT e o PSDB”

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 

presidenciável O advogado-geral da União, 
Bruno Bianco Leal, disse, ontem, 
que não dá para afirmar que a ex
-assessora parlamentar Walderi-
ce Santos da Conceição, conheci-
da como Wal do Açaí, deixava de 
atender aos requisitos legais co-
mo funcionária do gabinete do 
então deputado Jair Bolsonaro. 
Bianco compareceu à Comissão 
de Fiscalização Financeira e Con-
trole da Câmara dos Deputados 
para explicar a atuação do órgão 
na defesa de Walderice.

A ex-assessora foi denunciada 
pelo Ministério Público Federal 
por improbidade administrati-
va diante da suspeita de ter sido 
funcionária fantasma entre feve-
reiro de 2003 e agosto de 2018. A 
ação também envolve Bolsonaro.

Bianco explicou que cabe à 
AGU defender servidores, parla-
mentares, ex-servidores e ex-par-
lamentares, desde que a ação te-
nha relação com ato praticado no 
exercício do cargo ou mandato.

“Há uma alegação do Ministé-
rio Público de que essa servido-
ra não exercia suas funções como 
de fato deveria. Palavras do Mi-
nistério Público. E por que isso? 
Porque ela não estava trabalhan-
do em Brasília. Ora, há necessi-
dade de o assessor parlamentar 
trabalhar em Brasília?”, questio-
nou. “Eu tenho de defender a se-
nhora Walderice dos Santos por-
que ela exerceu uma função pú-
blica. Ela exerceu outro tipo de 
função, de caráter privado, do 
senhor Jair Messias Bolsonaro.”

Ainda segundo Bianco, a fi-
cha de ponto de Walderice es-
tava incorreta, mas não exis-
tem provas disso. “Eu pergunto: 
é missão da Advocacia-Geral da 
União ou do Ministério Público 
analisar o que o parlamentar, 
legitimamente eleito represen-
tante do povo, demanda ou não 
do seu assessor parlamentar? Eu 
acho que não”, ressaltou.

O AGU assegurou, ainda, 

que não tratou do assunto com 
Bolsonaro. “Absolutamente, 
não. Para ser franco, eu soube 
desse assunto pela imprensa”, 
comentou. Segundo ele, casos 
como os de Wal do Açaí pas-
sam por técnicos que atuam 
no órgão. “A atuação é impes-
soal”, sustentou.

Desvio de função

O deputado Elias Vaz (PSB-
GO), autor do pedido de au-
diência pública, destacou que 
a questão não é se a assesso-
ra vinha a Brasília. “É que ela 
teria desempenhado, sim, uma 
função doméstica; portanto, um 
desvio claro”, afirmou.

O Ministério Público pede 
que Walderice e Bolsonaro se-
jam condenados por improbida-
de administrativa e devolvam os 
recursos públicos supostamen-
te desviados. (Agência Câmara 
e Deborah Hana Cardoso)

AGU “impessoal” com Wal do Açaí

lançamento de um livro sobre 
cartas que recebeu quando es-
tava na prisão, Lula fez um dis-
curso duro contra opositores e 
atingiu em cheio o PSDB, parti-
do do qual sua campanha ten-
ta atrair integrantes históricos. 
“Um senador do PFL disse, uma 
vez, que era preciso acabar com 
a ‘desgraça do PT’, o Jorge Bor-
nhausen. O PFL acabou. Agora, 
foi o PSDB que acabou, e o PT 
continua forte, continua cres-
cendo”, sustentou. 

A declaração provocou reação 
de tucanos. Ao Correio, o sena-
dor Izalci Lucas (PSDB-DF) dis-
se que a fala “revela o quanto ele 
(Lula) está de salto alto”. “O PSDB 
mostrará nas eleições de outubro 
a sua força de sempre”, ressaltou. 
De acordo com o parlamentar, 
“imaginar que o partido acabou 

é estar em outro mundo, ou des-
conectado da realidade, ou fora 
de órbita”.

Já o senador Alessandro Vieira 
(PSDB-SE) afirmou que, “apesar 
de prometer uma pacificação do 
país, ao falar de improviso Lula 
segue mostrando a sua face real, 
marcada por rancor e soberba”. 
Ele reforçou que o apoio do par-
tido deve ir para a candidatura de 
Simone Tebet (MDB-MS). 

Um dos primeiros tucanos a 
rebater Lula foi o deputado fe-
deral Aécio Neves (MG). Em no-
ta, ele classificou a declaração do 
petista como “arrogante e des-
respeitosa”. O parlamentar fri-
sou que o PSDB continua essen-
cial ao país “por maiores que te-
nham sido os equívocos dos nos-
sos atuais dirigentes”.

Pelo Twitter, o PSDB também 
reagiu: “Lula tinha que estar mais 
preocupado em responder à po-
pulação por que a gestão do PT 
quase acabou com o Brasil, que 
foi salvo da destruição pelo im-
peachment de Dilma. Aliás, Dil-
ma que ele e o PT escondem. E 
ele segue na hipocrisia procuran-
do líderes tucanos”. Mesmo após 
o afago de ontem, o partido não 
retrocedeu. Usou as redes sociais 
novamente para dizer que “não 
adianta querer reescrever a his-
tória”. “Foram anos de PT, Lula e 
Dilma semeando o ódio, perse-
guindo adversários, dividindo a 
sociedade e montando uma má-
quina de mentiras (hoje chama-
das de fake news)”.

209 novas salas de aula.
20 mil novas vagas.
Mais de 600 escolas
reformadas.

Maria Luiza de Amorim
Aluna da recém-inaugurada
Escola Classe 52, Taguatinga

Enquanto os estudantes estavam afastados por conta da pandemia, o GDF fez o seu dever de casa.Mais de 600 escolas
receberam algum tipo de reforma. Várias delas foram ampliadas ou totalmente reconstruídas, como a Escola Classe
52, em Taguatinga, o Centro Educacional Águas do Cerrado, em Planaltina, e a Escola da Natureza, na Candangolândia.
É assim, com muito investimento em educação, que o GDF está fazendo um novo futuro para os alunos do DF.
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Sachsida no sal

O novo ministro de Minas e Energia, 
Adolfo Sachsida, mal chegou e já está 
deixando parlamentares e o setor elétrico 
irritados. Havia uma expectativa de que 
ele apresentaria aos congressistas um 
plano que ajudasse a aliviar a situação de 
preços no setor de energia (combustíveis 
e luz elétrica). Até aqui, esse programa 
não apareceu. Quem apresentou foi a 
Câmara, ao votar o projeto de limitação 
do ICMS nesses setores.

Bolsonaro e as mulheres I

O encontro com a bancada feminina 
no Alvorada foi a primeira vez em que 
muitas deputadas viram o presidente 
fazer anotações sobre as propostas 
das parlamentares. A maioria delas 
saiu de lá com boas expectativas. Na 
política, há um sentimento, hoje, de 
que são as mulheres que decidirão a 
eleição presidencial.

Bolsonaro e as mulheres II

A coordenadora da bancada feminina, 
Celina Leão (PP-DF), organizou o 
encontro de forma a permitir que 
todas falassem para expor suas 
ideias. Os bolsonaristas preparam 
um levantamento para mostrar na 
campanha que o atual governo foi o que 
mais aprovou propostas das mulheres, 
inclusive das deputadas de oposição.

Por falar em Celina...

A deputada não será vice nem de 
Flávia Arruda nem de José Roberto 
Arruda, caso um dos dois seja 
candidato ao governo do Distrito 
Federal. E a conta é simples: Celina, 
se for para ser vice de alguém, será de 
quem for ficar só quatro anos e abrir 
espaço para que ela seja candidata ao 
governo na eleição seguinte.

Volte 45 casas
O conselho político da pré-campanha de 

Luiz Inácio Lula da Silva já foi avisado de que a 
declaração do ex-presidente — “O PSDB acabou” 
— fez refluir o discurso ensaiado por setores do 
partido em defesa de uma frente ampla anti-
Bolsonaro. Apesar das desculpas de Lula, os 
tucanos não vão entrar mais nesse barco, até 
porque o partido está dividido.

Com esse recuo do PSDB, Lula foi 
aconselhado, mais uma vez, a moderar as 
palavras. Afinal, para vencer a eleição — e 

governar depois —, precisará justamente dos 
partidos que os petistas desprezam, como PSDB 
e MDB — e aqueles do Centrão.

A avaliação interna é de que as legendas 
que hoje sustentam o governo do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) têm tudo para chegarem 
fortes ao Congresso no ano que vem, uma 
vez que juntaram uma gama de prefeitos 
em apoio aos seus parlamentares. Portanto, 
não é hora de cutucar quem pode ser aliado 
amanhã.

CURTIDAS

Tensão na bancada feminina/ 
Depois do café da manhã no Alvorada 
com Bolsonaro, a primeira-dama 
Michelle e outras 40 parlamentares, a 
deputada Norma Ayub (PP-ES, foto) 
testou positivo para covid, relata a 
Agência Congresso, do jornalista Marcos 
Rosseti.

Se está gripado, use máscara/ A 
coluna apurou que a deputada viajou 
gripada para Brasília, com outros 
parlamentares no voo, inclusive Felipe 
Rigoni (União-ES), que ontem estava no 
CB.Poder. Nos voos, ainda é obrigatório 
o uso de máscara. Mas, no Alvorada, a 
maioria estava sem o acessório.

Enquanto isso, na Câmara dos 
Deputados.../ Ali, é como se a covid 
não existisse. Embora sejam registrados 
mais de 100 casos semanalmente, difícil 
alguém circular de máscara.

... o tempo é curto/ Muitos deputados 
já avisaram aos líderes partidários 
que só permanecerão em Brasília nas 
próximas duas semanas. Depois, é cair 
na pré-campanha das festas juninas nos 
respectivos estados. Voltam a Brasília 
no início de julho para mais um último 
esforço concentrado antes da abertura 
oficial da corrida eleitoral.

ELEIÇÕES

Moraes reconduzido ao TSE
Ministro fica mais dois anos na Corte, presidirá a Justiça Eleitoral em outubro e volta a garantir que o pleito será tranquilo 

O 
Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) re-
conduziu, ontem, o mi-
nistro Alexandre de Mo-

raes para mais dois anos como 
membro do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O magistrado 
completa, hoje, um biênio co-
mo titular da Corte e permanece-
rá nela por mais dois anos.

Na abertura da sessão, o presi-
dente do STF, Luiz Fux, comuni-
cou que Moraes recebeu 10 votos 
e foi reconduzido ao TSE. A mi-
nistra Cármen Lúcia recebeu um 
voto, dado por Moraes, pois a tra-
dição do Supremo manda que os 
integrantes da Corte não votem 
em si mesmos durante eleição 
para cargos.

Moraes substitui o ministro 
Edson Fachin em agosto e se-
rá presidente do TSE durante as 
eleições de outubro. Após a con-
firmação da recondução, Moraes 

agradeceu aos demais ministros 
pela confiança e reafirmou que o 
pleito será limpo.

“Gostaria de agradecer nova-
mente a confiança dos meus pa-
res para poder iniciar este segun-
do biênio sob a presidência do mi-
nistro Edson Fachin para que nós 
possamos continuar preparando 
as eleições do segundo semestre, 
como sempre fez a Justiça Eleitoral. 
Eleições tranquilas, limpas, trans-
parentes e, como diz o nosso pre-
sidente do TSE, ‘paz, e segurança 
nas urnas e nas eleições”, afirmou.

Desafeto

O ministro é alvo de frequen-
tes ataques do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e de seus aliados. 
O ministro é relator do inquérito 
das fake news no STF, que apura 
a ação de grupos digitais organi-
zados para disseminação de no-
tícias falsas e para atacar adver-
sários políticos e instituições. As 

investigações atingem pessoas 
próximas de Bolsonaro.

O TSE é composto por sete mi-
nistros, sendo três integrantes do 
STF, dois do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e dois são represen-
tantes de classes que atuam no 
Judiciário, como advogados.

No início da semana, o presi-
dente voltou a criticar Moraes, 
depois de o ministro acatar, na 
última sexta-feira, um pedido de 
liminar que determinou a sus-
pensão de trechos de decretos 
do presidente Jair Bolsonaro (PL) 
que reduziram alíquotas do Im-
posto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI). A medida prejudi-
caria as empresas inseridas nas 
Zona Franca de Manaus.

“Qualquer coisa que entra na 
mão do Alexandre Moraes dá con-
tra mim. O que queremos com a 
redução do IPI? A reindustrializa-
ção do Brasil. A solução para ajudar 
o Brasil é aumentar o imposto em 
Manaus?”, explicou o presidente. Moraes tem sido o principal alvo da irritação de Bolsonaro, que o acusa de agir por motivações pessoais

Carlos Moura/SCO/STF

 » RAPHAEL FELICE

O ministro Anderson Torres, 
da Justiça e Segurança Pública, 
foi convocado, ontem, pela Co-
missão de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara dos Depu-
tados. Ele terá de prestar escla-
recimentos sobre o assassinato 
de Genivaldo de Jesus Santos, de 
38 anos, cometido por agentes da 
Polícia Federal Rodoviária (PRF), 
em Sergipe — que o obrigaram a 
respirar gás lacrimogêneo den-
tro de um carro da corporação, 

causando a morte por asfixia.
Torres deverá comparecer ao 

colegiado no dia 15. O reque-
rimento foi apresentado pe-
lo deputado Alexandre Frota 
(PSDB-SP) e gerou polêmica e 
bate-boca. Os governistas ten-
taram evitar que o compare-
cimento do ministro fosse vo-
tado, alegando que ele havia 
se comprometido a prestar es-
clarecimentos. Antes de a vo-
tação iniciar, o deputado Feli-
pe Francischini (União-PR) pe-
diu a retirada do item da pauta e 

 » TAINÁ ANDRADE

CONGRESSO

Torres é chamado a explicar 
homicídio pela PRF em Sergipe

questionou a requisição de Frota.
“Acredito que a questão de o 

ministro ser convocado para vir 
falar sobre um fato tão específico 
diminui até mesmo a função do 
ministério”, argumentou.

Para o líder da Frente Par-
lamentar Evangélica, Sóstenes 
Cavalcante (PL-RJ), a convoca-
ção de Torres não passava de um 
“palco político”. “Não é de praxe 
convocar autoridades para serem 
ouvidas, mas convidar. Da forma 
que está acontecendo, se refere a 
uma exposição política que que-
rem fazer do governo”, afirmou.

Indignação

“Todos nós ficamos indig-
nados com o assassinato do 

Genivaldo naqueles termos. Ima-
gino que muitos de nós se emo-
cionaram, ficaram estupefatos, 
assustados com aquilo que nós 
vimos. A convocação não é ne-
nhum gesto pessoal. É a demons-
tração de que a comissão está in-
dignada com o que aconteceu. É 
necessário que o governo tome 
providências e venha aqui se ex-
plicar”, cobrou o deputado Or-
lando Silva (PCdoB-SP), presi-
dente da comissão.

O líder do PSB, Bira do Pinda-
ré (MA), defende a ideia de que 
a convocação serviria para a pró-
pria defesa da instituição da qual 
fazem parte os agentes que co-
meteram o assassinato de Ge-
nivaldo, em Umbaúba. “Crimes 
praticados por agentes do Estado 

são mais impactantes. Eles de-
vem dar o exemplo. É estranho 
se não fizermos nada a respei-
to”, explicou.

Entre as indagações que se-
rão feitas a Torres, segundo Bi-
ra do Pindaré, está a retirada 
das disciplinas de direitos hu-
manos da grade curricular de 
formação dos agentes da PRF. 
O ministro também será cobra-
do sobre a formação e o treina-
mento dos policiais.

Além de ouvir o ministro so-
bre as providências e possíveis 
estratégias para que não hajam 
mais crimes como o que foi co-
metido contra Genivaldo, os par-
lamentares querem tirar conclu-
sões sobre como podem auxiliar 
no tema dentro do Congresso. 

O deputado federal Otoni de 
Paula (MDB-RJ) quer que 
a Câmara realize audiência 
pública para debater supostas 
“implicações psicossociais 
em crianças” devido ao 
lançamento da boneca Barbie 
que homenageia a atriz 
americana Laverne Cox, que 
é transexual. O parlamentar 
protocolou, ontem, um 
requerimento para discussão 
do tema na Comissão de 
Seguridade Social e Família. 
Otoni justificou que a boneca 
“incorre num liberalismo 
teratológico que servirá 
para confundir as crianças 
sobre a natureza dos gêneros 
masculino e feminino”.

 » Boneca é tema de 
debate na Câmara

Michel Jesus/Câmara dos Deputados
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LEGISLATIVO

Homenagem 
a Badaró no 
Congresso
Senado e Câmara aprovam projeto que 
batiza trecho de rodovia com o nome do 
ex-senador e ex-ministro mineiro

O 
plenário do Senado Fe-
deral aprovou, na terça-
feira, projeto de lei que 
batiza trecho da rodo-

via BR-367, que liga as cidades 
mineiras de Minas Novas e Ara-
çuaí, de Estrada Senador Murilo 
Badaró. Após a aprovação, o texto 
segue para sanção presidencial.

Localizado na Região do Je-
quitinhonha, o trecho da rodo-
via que deve ser batizado com 
o nome do político tem cerca 
de 100 quilômetros. O projeto 
de lei 916/2021, de autoria da 
deputada Greyce Elias (Avante
-MG), passou pela Câmara dos 
Deputados teve a tramitação 
concluída no Senado.

“Homenagem singela e justa 
ao grande político mineiro que 
foi o senador Murilo Badaró. (...) 
Ele conhecia os 853 municípios 
de Minas Gerais”, disse o presi-
dente do Senado, Rodrigo Pache-
co (PSD-MG), durante a sessão.

Natural de Minas Novas, 

Murilo Badaró atuou como de-
putado estadual em Minas Gerais 
entre 1959 e 1967. Foi deputado 
federal de 1967 a 1979; e senador, 
até 1987. No Executivo, esteve à 
frente do Ministério da Indústria 
e do Comércio, em 1984 e 1985.

“Na Câmara, Murilo Badaró 
foi autor do projeto da Emenda 
Constitucional que criou a Co-
missão de Desenvolvimento do 
Vale do Jequitinhonha (Codeva-
le). No Senado, teve importante 
participação na retomada demo-
crática do país, integrando a Co-
missão Mista do Congresso en-
carregada de examinar o projeto 
de anistia. E, como ministro da 
Indústria e Comércio, atuou de-
cisivamente para salvar a Aço-
minas, uma das mais importan-
tes siderúrgicas nacionais, da fa-
lência”, lembrou Rodrigo Pache-
co, durante a leitura do relatório 
elaborado pelo senador Alexan-
dre Silveira (PSD-MG).

Advogado de formação, Mu-
rilo Badaró morreu em 2010, aos 
78 anos. (Com Agência Senado)

 » MATHEUS MURATORI

Intolerância do bem 
Penso que um dos maiores mo-

mentos da cidadania ocorreu semana 
passada, quando o empresariado do 
pujante município gaúcho de Bento 
Gonçalves desconvidou o presidente 
do Supremo, ministro Luiz Fux. Ha-
veria uma palestra-jantar no Centro 
de Indústria, Comércio e Serviços. O 
título da palestra seria “Risco Brasil e 
a Segurança Jurídica”. Um tema assim 
soou como um deboche, já que a Su-
prema Corte tem dado origem a essa 
insegurança. Estou no Rio Grande do 
Sul e soube que isso também  pode 
ocorrer com o convite ao ex-presiden-
te do Supremo, ministro Dias Toffoli, 

em relação a uma palestra num even-
to em Gramado.

Na segunda-feira, ao ser conde-
corado na Assembleia Legislativa, eu 
mencionei o episódio ao ocupar a tri-
buna. O orador anterior, deputado 
Macedo, fizera menção do inciden-
te de Bento Gonçalves. Um inciden-
te que saudei como intolerância do 
bem, porque a cidadania tem tolera-
do muito — e o exercício da passivi-
dade não é exercício de cidadania. A 
tolerância tem encorajado avanços ca-
da vez maiores na supressão de liber-
dades básicas. Lembro do julgamento 
da Presidente, presidido pelo chefe do 

Supremo, quando rasgaram o parágra-
fo da Constituição que estabelecia oi-
to anos de impedimento e todos fica-
mos calados. Nossa omissão autoriza-
va atos futuros semelhantes. E vieram.

Sob o pretexto da pandemia, o Su-
premo deu poderes a prefeitos e go-
vernadores de ficarem acima de cláu-
sulas pétreas da Constituição, que 
tratam de direitos e garantias funda-
mentais, e que só poderiam ser mu-
dadas por uma nova constituinte. No 
entanto suprimiu-se o direito de ir e 
vir, de reunião e de culto. Antes já se 
havia suprimido a presença do Minis-
tério Público, num inquérito criado 

pelo Supremo, em que a suposta víti-
ma é a investigadora, é quem denun-
cia e julga e também executa a pena. 
O passo seguinte a esse “inquérito de 
fim do mundo” como o chama o mi-
nistro Marco Aurélio, foi suprimir o 
artigo 220 da Constituição, que trata 
da liberdade de expressão em qual-
quer plataforma e veda qualquer ti-
po de censura.

Nosso silêncio, nossa omissão, foi 
autorizando a lenta substituição da 
Constituição por juízes constituintes. 
Estamos como o sapo que se sente con-
fortavelmente aquecido na panela so-
bre o fogo. Por isso que o despertar da 

cidadania em Bento Gonçalves, e agora 
em Gramado, pode ser interpretado co-
mo esperança de fim de paciência nes-
sa tolerância servil. Em lugar da passi-
vidade, uma intolerância democrática, 
legalista, aos poucos se levanta e nos 
sacode a cidadania. Temos, na Histó-
ria Pátria, muitos exemplos de heroica 
exigência de cumprimento da Consti-
tuição. As vozes legalistas têm a força 
do direito, para, dentro da lei e da or-
dem, sugerir que pensem na gravidade 
do que estão cometendo aqueles que 
estão indo além de seus deveres e po-
deres. A força da democracia pode ser 
voz da intolerância cidadã.

O DESPERTAR DA CIDADANIA EM BENTO GONÇALVES, E AGORA EM GRAMADO, PODE SER INTERPRETADO COMO ESPERANÇA DE FIM DE PACIÊNCIA NESSA TOLERÂNCIA 
SERVIL. EM LUGAR DA PASSIVIDADE, UMA INTOLERÂNCIA DEMOCRÁTICA, LEGALISTA, AOS POUCOS SE LEVANTA E NOS SACODE A CIDADANIA

ALEXANDRE GARCIA

Ex-senador Murilo Badaró integrou comissão que tratou da anistia

 Leticia Abras/Estado de Minas

O Congresso fez uma vota-
ção relâmpago para aprovar a 
modernização dos cartórios. 
Na noite de terça-feira, o ple-
nário da Câmara aprovou a me-
dida provisória que unifica sis-
temas de cartórios de todo o 
país por meio da efetivação do 
Sistema Eletrônico dos Regis-
tros Públicos (Serp). O texto 
havia sido aprovado horas an-
tes no Senado. A proposta se-
gue para sanção presidencial e 
inclui várias mudanças na le-
gislação sobre registro de imó-
veis e registro civil. 

O Serp, além de unificar o 

sistema cartorial, vai permitir re-
gistros e consultas pela internet. 
O texto da MP prevê a implanta-
ção do sistema até 31 de janei-
ro de 2023. Após a implantação, 
as certidões serão extraídas por 
meio reprográfico ou eletrônico, 
ou seja, os oficiais de registro es-
tarão dispensados de imprimir 
certidões (civil ou de títulos). As 
certidões eletrônicas devem ser 
feitas com o uso de tecnologia 
que permita ao usuário imprimi
-las e identificar sua autenticida-
de, conforme critérios do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ). 
(Com Agência Brasil)

SERVIÇOS

MP dos Cartórios é aprovada 
após votações relâmpago

VISITE NOSSAS
CENTRAIS DE VENDAS
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CHUVAS

Pernambuco devastado 
pela tragédia do século

Destruição e número de óbitos é maior do que o da enchente que assolou Recife, em 1975. Especialistas insistem que causas 
para o desastre são conhecidas: mudanças climáticas, intervenção humana desregrada e precariedade na urbanização

M
ais dois corpos de ví-
timas das chuvas fo-
ram localizados, no fi-
nal da tarde de ontem, 

na Grande Recife, fazendo com 
que o número de vítimas fatais 
seja de 109 nesta que já é con-
siderada a maior tragédia desse 
tipo em Pernambuco, neste sé-
culo. Isso porque, até então, a 
maior devastação no estado era 
a enchente histórica de 1975, no 
Recife, que matou 107 pessoas.

Os dois corpos encontrados es-
tavam onde as buscas têm se con-
centrado desde a última segunda-
feira. Um dos mortos foi encontra-
do na Vila dos Milagres, no Barro, 
em Recife, e o outro descoberto 
na comunidade Bola de Ouro, no 
bairro Curado 4, em Jaboatão dos 
Guararapes — município vizinho 
à capital pernambucana.

A tragédia em Pernambuco 
reúne fatores comuns às recen-
tes devastações, que deixam ci-
dades destruídas e dezenas de 
mortos. Os especialistas rela-
cionam tais acidentes às mu-
danças climáticas, à interven-
ção humana sem regras claras, 
a urbanização precária dos lo-
cais onde geralmente aconte-
cem os desastres, além da falta 
de políticas públicas de habita-
ção consistentes para a popula-
ção de baixa renda.

Somente este ano, é a segun-
da tragédia de grandes propor-
ções. No começo do ano, as chu-
vas devastaram várias cidades da 
Bahia, de Minas Gerais e do Espí-
rito Santo, mas o auge foi a que 
transformou Petrópolis (RJ) em 
um amontoado de escombros de 
lama, no final de fevereiro para 
março. O resultado é de 233 mor-
tos, vítimas das enchentes e dos 
deslizamentos.

Uma pesquisa do Observató-
rio dos Desastres Naturais mos-
tra que nos últimos 10 anos, as 
mortes causadas por excesso 

 » ISABEL DOURADO*
 » ISADORA ALBERNAZ*

Bombeiros cavam na comunidade Bola de Ouro, em Jaboatão dos Guararapes, onde foi encontrado mais um dos corpos das 109 vítimas fatais 

 Sergio Maranhão/AFP

de chuvas e suas consequên-
cias no Brasil somaram 1.756. 
Apenas em 2022, o saldo par-
cial dos óbitos por causa das 
tragédias são 457. Dos 10 esta-
dos mais afetados, cinco são do 
Nordeste do país: Bahia, Paraí-
ba, Rio Grande do Norte, Per-
nambuco e Ceará.

Para o professor da Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU) da Universidade de Brasí-
lia (UnB) Benny Schvarsberg, a 
tragédia de Pernambuco é recor-
rente no Brasil devido ao grande 
número de áreas de risco que são 
ocupadas de forma inadequada. 
“Não houve um manejo com a 
desocupação da área e de realo-
cação das famílias. Não haven-
do as providências prévias, co-
mo um plano diretor municipal, 

acabam acontecendo perdas hu-
manas em que as ações não são 
preventivas, mas sim curativas — 
após o acontecido. A responsabi-
lidade maior é do poder público, 
que não tomou providências pa-
ra evitar esse tipo de catástrofe. E 
não faltaram instrumentos para 
tanto”, destacou.

Alertas

Schvarsberg observa que mes-
mo que os municípios sejam 
alertados sobre a possibilidade 
de uma tragédia, o poder públi-
co não se preocupa com a deso-
cupação das áreas de risco para 
realocar as famílias para áreas 
seguras. “No caso de Petrópolis, 
por exemplo, o prefeito foi alerta-
do horas antes do acontecimento 

das chuvas. Não ocorreram as 
providências necessárias a tem-
po”, lembrou.

Segundo o professor, a capa-
cidade científica e tecnológica 
da previsão desses eventos hoje 
em dia é bastante clara. “Em si-
tuação de baixadas, como no ca-
so da Bahia e de Pernambuco, os 
elementos comuns são as áreas 
ocupadas de forma inadequada, 
sem parâmetros e sem planeja-
mento sobre as áreas de risco. Di-
ria que muito provavelmente os 
níveis de precariedade de cons-
trução estão presentes em todas 
elas. Há também uma precarie-
dade do lado do governo para fa-
zer a remoção ou realocação das 
pessoas”, explicou  Schvarsberg.

Para o professor do Depar-
tamento de Geografia da UnB  

Roberto Arnaldo Trancoso Go-
mes, os desastres ambientais no 
Brasil são complexos devido à di-
mensão territorial do país. “Em 
cada desastre deve ser observa-
da uma particularidade. Em Re-
cife, por exemplo, há alguns anos 
já aconteciam deslizamentos e 
inundações, mas, agora, estão 
ocorrendo muito mais. Não hou-
ve a retirada da população. A 
gente tem planos de gestão de 
desastres naturais há mais de 
10 anos, mas existem processos 
que têm que ser implementados: 
intensificação, previsão do pro-
blema, monitoramento e miti-
gação posteriormente do proble-
ma”, observou.

*Estagiárias sob a supervisão de 
Fabio Grecchi

O bloqueio 
compromete 
gravemente a 
manutenção da 
universidade, 
além de ameaçar 
a permanência dos 
estudantes em situação 
vulnerável, vinculados 
à assistência infantil”

Marcos David, presidente da 

Andifes e reitor da Universidade 

Federal de Juiz de Fora

Auxílio estudantil, bolsas de 
pesquisas e projetos acadêmicos 
serão diretamente prejudicados 
pelo bloqueio de R$ 3,2 bilhões 
de verbas de custeio, anunciado 
pelo governo esta semana, para 
as universidades federais de to-
do o país. O alerta é da Associa-
ção Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes).

Presidente da entidade de rei-
tores, Marcus David diz que a re-
dução dos recursos para as uni-
versidades deve chegar a 14,5% 
do total. Para ele, a medida vai 
“inviabilizar o funcionamento 
das instituições neste segundo 
semestre”, com impacto direto 
sobre alunos mais pobres.

Já o bloqueio no orçamento do 
Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, também já confirma-
do, será de R$ 2,9 bilhões. Deve pa-
ralisar, conforme entidades cientí-
ficas, pesquisas importantes sobre 
covid-19 e meio ambiente. O cor-
te total do Orçamento, anunciado 
pelo governo federal e publicado, 
ontem, no Diário Oficial da União 
(DOU), é de R$ 8,2 bilhões.

Na Universidade Federal de 
Minas (UFMG), o dinheiro blo-
queado deve corresponder a uma 

ORÇAMENTO

Corte afeta bolsas, pesquisas e projetos das universidades
Divulgação

redução superior a R$ 30 milhões, 
segundo a reitoria. Se a supressão 
de recursos for mantida, “compro-
meterá o funcionamento e a ma-
nutenção da universidade, com 
forte impacto nas ações de ensino, 
pesquisas e extensão, além da as-
sistência estudantil, inviabilizando 

o apoio a estudantes mais necessi-
tados”, segundo explicou a reitora 
Sandra Regina Goulart.

“Esses cortes reduzem a atua-
ção das universidades como 
agentes mitigadores do aumento 
das condições de vulnerabilidade 
da nossa população, que tem sido 

fortemente afetada com a pan-
demia de covid-19 e com a crise 
econômica”, apontou, em nota.

Reitor da Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR), Ricardo 
Marcelo Fonseca disse que o blo-
queio é “uma tragédia”. Segun-
do ele, torna impossível manter 

compromissos, bolsas e planos 
previstos para este ano.

“Na prática, esses dois blo-
queios (das verbas do MEC e do 
MCTI) inviabilizam o funciona-
mento da ciência brasileira e des-
sas instituições, institutos e uni-
versidades que são tão cruciais 
para o país. O Orçamento de 2022 
já era claramente insuficiente pa-
ra o funcionamento das nossas 
instituições neste ano. É uma tra-
gédia nacional que logo a ciência, 
as universidades e os institutos de 
pesquisa que tiveram esse papel 
estratégico reconhecido por to-
dos num momento de pandemia 
paguem quase a metade da con-
ta desse reajuste aos funcionários 
federais”, afirmou Fonseca.

Catástrofe

Para a coordenadora do Fó-
rum de Ciência e Cultura da 
UFRJ, Tatiana Roque, o corte na 
ciência e tecnologia deve atingir 
bolsas do CNPq, além de outras 
verbas essenciais à pesquisa. “Já 
o corte na educação pode preju-
dicar as verbas para o funciona-
mento da universidade e assis-
tência estudantil. Uma catástrofe, 
especialmente neste momento 

de volta da pandemia, em que as 
universidades precisam muito de 
investimentos”, lamentou.

Marcus David, também rei-
tor da Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), concorda com a colega. 
“O bloqueio compromete gra-
vemente a manutenção da uni-
versidade, afetando diretamen-
te projetos de pesquisa, de ino-
vação, de extensão e de cultura, 
além de ameaçar a permanência 
dos estudantes em situação vul-
nerável, vinculados à assistência 
infantil”, explicou.

Segundo o reitor Emmanuel 
Tourinho, da Federal do Pará (UF-
PA), o corte na instituição equiva-
le “a uma perda de R$ 28 milhões, 
de um orçamento que já era R$ 10 
milhões mais baixo do que o de 
2019. Uma condição de financia-
mento que já era crítica torna-se, 
neste momento, absolutamente 
insustentável”.

Presidente da Academia Bra-
sileira de Ciências (ABC), Hele-
na Nader estima que o corte de 
verbas na ciência deve impactar 
pelo menos 30 projetos de pes-
quisa. Entre eles, estão estudos 
sobre covid-19, biodiversidade 
e sustentabilidade, além de pes-
quisas na Antártida.

Um estudo realizado, em 
2018, a partir do cruzamento 
de dados do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de De-
sastres Naturais (Cemaden) e do 
último Censo, feito em 2010 pe-
lo Instituto Brasileiro de Estatís-
tica e Geografia (IBGE), identifi-
cou que mais de oito milhões de 
pessoas vivem em áreas de risco 
no Brasil. Fatores socioeconômi-
cos são os principais responsá-
veis por isso.

Outro levantamento, este da 
Confederação Nacional de Mu-
nicípios, mostra que entre 1 de 
janeiro de 2013 e 5 de abril de 
2022 os desastres naturais cau-
saram R$ 341,3 bilhões de pre-
juízos. Mostra, ainda, que de 1 
de janeiro a 5 de abril de 2022, o 
custo da devastação é de aproxi-
madamente R$ 72,3 bilhões — 
os quatro primeiros meses des-
te ano ultrapassaram os prejuí-
zos de 2021 inteiro, que ficou em 
R$ 60,3 bilhões.

Apesar do aumento de casos 
de desastres naturais no Bra-
sil, os valores destinados para o 
enfrentamento desses eventos 
vêm diminuindo a cada ano. Em 
2022, o governo federal autori-
zou R$ 1,2 bilhão, o menor valor 
desde 2010, considerado o ajuste 
à inflação econômica. Os maio-
res repasses foram feitos aos es-
tados do Nordeste. (ID e IA)

Prejuízo que a 
sociedade paga

R$ 341 
BI

é a conta dos desastres 
naturais entre 1 de janeiro de 

2013 e 5 de abril de 2022
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Euro

R$ 5,118

Comercial, venda 
na quarta-feira

CDB

12,91%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.212

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

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

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

R$ 4,804
(+1,08%)

26/maio 4,761

27/maio 4,738

30/maio 4,754

31/maio 4,753

Na quarta-feira

Capital de giro

6,76%
0,54%

Nova York

Bolsas
Na quarta-feira

0,01%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

       27/5        30/5       31/5 1/6

111.360111.942

INFRAESTRUTURA

Governo quer licitar 15 
aeroportos em agosto
Autorização para os leilões, que incluem Congonhas, em São Paulo, foi dada pelo TCU. Investimento previsto é de R$ 7,3 bilhões

O 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) autorizou, 
ontem, a concessão à 
iniciativa privada do ae-

roporto de Congonhas, em São 
Paulo, e de outros 14 terminais. 
Com o sinal verde, o Ministério 
da Infraestrutura pretende fa-
zer o certame na primeira ou se-
gunda semana de agosto. A pre-
visão é atrair R$ 7,3 bilhões em 
investimentos.

Inicialmente, o leilão também 
contaria com o aeroporto San-
tos Dumont (RJ), mas o governo 
precisou mudar os planos dian-
te da resistência da classe políti-
ca fluminense. Três blocos serão 
licitados. O aeroporto de Congo-
nhas lidera o Bloco SP/MS/PA/
MG, formado também por ou-
tros 10 terminais: Campo Grande 
(MS), Corumbá (MS), Ponta Po-
rã (MS), Santarém (PA), Marabá 
(PA), Carajás (PA), Altamira (PA), 
Uberlândia (MG), Uberaba (MG) 
e Montes Claros (MG). Os outros 
blocos são compostos pelos ae-
roportos de Campo de Marte (SP) 
e Jacarepaguá (RJ), de aviação ge-
ral, e pelos terminais de Belém 
(PA) e Macapá (AP).

Em fevereiro, o governo infor-
mou que o leilão do Santos Du-
mont seria realizado junto da no-
va licitação do aeroporto do Ga-
leão (RJ), que está em processo 
de devolução pela concessioná-
ria. Relator do processo no TCU, 
o ministro Walton Alencar Rodri-
gues classificou a decisão do go-
verno como acertada. “Acredito 
que todas as interações feitas en-
tre sociedade e poder redunda-
ram na melhor alternativa”, dis-
se Rodrigues. 

O ministro Vital do Rêgo, que 
votou contra a privatização da 
Eletrobras, elogiou o andamento 
do processo no TCU. “Temos que 
falar quando ele é bem feito. Hoje 
é uma sessão em que não vamos 
ter muito trabalho porque a Se-
cretaria de Aviação Civil e o Mi-
nistério da Infraestrutura, a cada 

 » FERNANDA STRICKLAND
economia-leilao-aeroportos

A Receita Federal divulgou on-
tem, que até a última terça-fei-
ra — fim do prazo de entrega —, 
recebeu 36.322.912 declarações 
do Imposto de Renda da Pessoa 
Física (IRPF) 2022, superando a 
expectativa, que era de 34,1 mi-
lhões. Segundo especialistas, o 
aumento acima do previsto é re-
sultado de uma distorção: o con-
gelamento da tabela do IR, que 
vem obrigando um número ca-
da vez maior de pessoas, antes 
isentas, a prestar contas ao Fis-
co, mesmo sem ter acréscimo 
real de renda. 

“Essa situação é ruim do pon-
to de vista da justiça fiscal, uma 
vez que os novos declarantes são 
pessoas que tiveram um peque-
no aumento salarial por conta da 
inflação e que, caso a tabela fosse 
reajustada, não teriam essa obri-
gação e nem ficariam sujeitas ao 
pagamento de imposto”, afirmou 

Jordão Novaes, tributarista do es-
critório Zilveti Advogados. “Ao se 
manter desatualizada, a tabela 
acaba tributando pessoas com 
menor capacidade contributiva.”

Injustiça

O total de 36 milhões de decla-
rações surpreendeu a Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal (Unafisco), uma 
vez que o crescimento médio do 
número de declarantes, nos últi-
mos cinco anos, era de 2,84% — e 
desta vez alcançou 14,8%. “Esse 
aumento vertiginoso deve-se so-
bretudo à não correção da tabela, 
que está defasada em 134,53%”, 
informou a entidade, em nota.

“O crescimento exponencial 
dos declarantes decorre do fa-
to de a massa de contribuintes, 
particularmente proveniente da 
classe média-quase-pobre, ter 

tido uma pequena melhora sa-
larial e ter se visto obrigada a 
declarar, o que é uma injustiça 
enorme, já que os grandes con-
tribuintes, os super ricos, não pa-
gam imposto por conta da isen-
ção da tributação da distribuição 
de lucros”, explicou a Unafisco. 
Ainda de acordo com a entida-
de, o governo deveria atualizar 
a tabela do IR — uma promessa 
de campanha não cumprida pe-
lo presidente Jair Bolsonaro (PL) 
— e isentar aqueles que ganham 
até R$ 4.465,00 por mês, para 
promover um pouco de justiça 
fiscal. Este ano, a declaração foi 
obrigatória para as pessoas que 
receberam rendimentos tribu-
táveis superiores a R$ 28.559,70 
em 2021. Ou seja, quem rece-
beu R$ 2.379,97 por 12 meses 
ou R$ 2.196,90 em 13 salários.

A prática dos políticos que 
tentam a reeleição de lançar 

Leão cada vez mais faminto

IMPOSTO DE RENDA 

Com tabela do IR defasada, até quem era isento tem que declarar

Agência Brasil/Reprodução 

Apesar de entidades 
especializadas 
apontarem defeitos 
concretos no processo, 
muitas das reflexões 
necessárias para 
este momento foram 
diferidas para a fase de 
execução contratual, o 
que é uma receita para 
problemas futuros”

Cesar Pereira, advogado-sócio 

do escritório Justen, Pereira, 

Oliveira & Talamini

rodada de concessões, vêm me-
lhorando o padrão desse subsí-
dio cruzado”, disse, referindo-se 
à formação de blocos com aero-
portos rentáveis e outros defici-
tários. Ele sugeriu ainda, a reali-
zação de auditoria pelo TCU para 
monitoramento dos serviços dos 
aeroportos repassados à iniciati-
va privada, o que foi incluído no 
voto do relator.

Problemas

Segundo Cesar Pereira, ad-
vogado-sócio do escritório Jus-
ten, Pereira, Oliveira & Tala-
mini, especialista em conces-
sões, privatizações e arbitra-
gem, há diversas questões em 
aberto. “O problema da exclu-
são da aviação geral de Congo-
nhas e a inadequação do Cam-
po de Marte para absorver essa 
demanda é um bom exemplo 
dos vários temas que a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac) e o Serviço de Atendi-
mento ao Cidadão (SAC) pre-
tendem remeter à futura fase 

de licenciamento e autoriza-
ção, após o leilão”, pontuou. 

Para Pereira, isso reproduz 
um padrão de planejamento in-
suficiente que acaba levando a 
conflitos na execução do con-
trato — o que se reflete nos pe-
didos de devolução e relicitação 

que estão se tornando comuns 
no setor de aeroportos e de in-
fraestrutura de transportes em 
geral. “Apesar de entidades es-
pecializadas apontarem de-
feitos concretos no processo, 
muitas das reflexões necessá-
rias para este momento foram 

diferidas para a fase de execu-
ção contratual, o que é uma re-
ceita para problemas futuros”, 
comentou.

Para Daniel Gabrilli de Go-
doy, sócio de Orizzo Marques 
Advogados, a aprovação do TCU 
para a concessão de diversos 

aeroportos vem em boa ho-
ra. “O ministério deverá correr 
contra o tempo para publicar o 
edital e os estudos necessários 
para que o leilão seja antes da 
eleição, uma questão vital para 
a segurança jurídica do negó-
cio”, explicou. 

O crescimento 
exponencial dos 
declarantes decorre 
do fato de a massa 
de contribuintes, em 
particular da classe 
média-quase-pobre, ter 
tido pequena melhora 
salarial e sido obrigada 
a declarar, o que é uma 
injustiça enorme” 

Nota da Unafisco

mão ou aprovar pacotes de 
“bondades” — medidas fa-
voráveis a grupos da popula-
ção e frequentemente associa-
das à desoneração de impostos 

— tem sido uma tática de Bolso-
naro na campanha pela reelei-
ção. Porém, o tributarista Jordão 
Novaes observa que a correção 
da tabela não está no pacote de 

bondade do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, “pois não se 
trata de uma prioridade do go-
verno, como o aumento dos ser-
vidores”.(FS)
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Foi o melhor desempenho do ano e o quinto 
mês consecutivo de alta dos emplacamentos

Vendas de veículos 
aceleram em maio

A indústria automotiva respirou 
um pouco mais aliviada com os 
resultados de maio. As vendas 
de veículos novos (automóveis e 
comerciais leves) totalizaram 174,7 
mil unidades, o que representou um 
aumento de 28% em relação a abril. 
Foi também o melhor desempenho 
do ano e o quinto mês consecutivo 
de alta dos emplacamentos. 
Contudo, o caminho para a plena 
recuperação ainda é longo. As vendas 
totais, incluindo veículos leves, 
caminhões e ônibus, somaram 740 
mil exemplares, número 17% menor 
do que o registrado em igual período 
de 2021. Segundo as fabricantes, a falta de componentes eletrônicos continua a provocar 
estragos nos processos produtivos, mas em menor grau do que nos meses anteriores. Com 
isso, espera-se a continuidade da recuperação em 2022. Isso, claro, se não houver mais 
abalos econômicos até o final do ano, o que não é de se duvidar em se tratando de Brasil.

CB.PODER

Em defesa dos 

contribuintes
Projeto de lei busca aumentar garantias de empresas e 
pessoas físicas ante o poder de órgãos tributários 

O deputado federal Felipe Ri-
goni (União Brasil-ES) quer mu-
dar a relação entre o contribuinte 
e as autoridades tributarias. “A re-
lação entre o pagador de impos-
tos, pessoa física ou jurídica, e o 
Fisco é muito desigual. Ele já pre-
sume que a pessoa sonega tribu-
tos. As multas são muito abusivas 
e os prazos, curtos. Tudo isso pre-
cisa de uma harmonização”, disse 
Rigoni, em entrevista ao progra-
ma CB Poder, uma parceria entre 
o Correio e a TV Brasília. 

O parlamentar é autor de pro-
jeto de lei que estabelece normas 
gerais sobre direitos e garantias 
na relação do contribuinte com 
as administrações fazendárias da 
União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. Segun-
do Rigoni, a proposta visa comba-
ter o “abuso de poder” do Fisco, 
estabelecendo uma proteção ao 
contribuinte contra a faculdade 
do poder de tributar, fiscalizar e 
cobrar impostos instituído em lei. 

“Vamos imaginar uma empre-
sa que tenha sido fiscalizada pe-
la receita estadual. Muitas vezes 
acontece de um fiscal chegar e di-
zer ‘você não recolheu o impos-
to e tem que pagar 50 mil reais de 
multa em 12 horas’. Se o empresá-
rio não pagar, o fiscal suspende a 
inscrição da empresa, e aí ele não 
vai conseguir arcar com a multa”, 
exemplifica o deputado. 

“Não pode haver cancelamen-
to de CNPJ sem amplo direito de 
defesa. O que estamos buscan-
do é segurança jurídica e previ-
sibilidade na relação entre o Fis-
co e os pagadores de impostos”, 
afirmou Rigoni. “Para cancelar o 

Rigoni: “Relação entre o Fisco e o pagador de impostos é desigual” 

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

 » ISABEL DOURADO*

CNPJ, será preciso decisão de um 
tribunal, seja estadual, seja fede-
ral. Então, o contribuinte vai ter 
direito à defesa. Aquelas fiscali-
zações surpresa vão acabar.”

O projeto também cria barrei-
ras à criação indiscriminada de ta-
xas — uma estratégia que, no en-
tendimento de Rigoni, tem sido 
muito usada por prefeituras para 
aumentar a arrecadação. Pela pro-
posta, a instituição de taxas preci-
sará demonstrar “correspondência 
entre o valor exigido e o custo da 
atividade” que ela pretende finan-
ciar, e os recursos não poderão ser 
usados em outra finalidade.

“Demorou nove meses para a 
gente construir o projeto. Con-
sultamos diversos juristas e eco-
nomistas. Esse projeto é muito 
inspirado no código de defesa 

dos Estados Unidos, o Taxpayer 
Bill of Rights”, disse Rigoni. 

Com 37 artigos, o texto pre-
vê a possibilidade de encontros 
de contas para quem tem dívidas 
com a Receita Federal e créditos a 
receber. Também estabelece que 
os montantes devidos pelo Fis-
co aos contribuintes deverão ser 
sempre corrigidos pela taxa Selic.

Outro aspecto diz respeito à 
solidariedade tributária. Com o 
novo código, para a Receita Fe-
deral poder cobrar da subsidiá-
ria de uma empresa, ela precisa-
rá mostrar que o primeiro sócio 
não tinha possibilidade de pagar. 
Só depois disso poderá cobrar da 
subsidiária.

*Estagiária sob a supervisão
 de Odail Figueiredo

Copa do Catar deverá 
quebrar recordes 
de audiência

A Copa do Mundo do Catar, a partir de 21 de 
novembro, será provavelmente a mais vista da 
história. A Fifa, entidade máxima do futebol, 
estima que a audiência chegará a 5 bilhões de 
pessoas. Se o número se confirmar, superará 
com folga a edição de 2018, na Rússia, quando 
os jogos foram acompanhados remotamente 
por 3,5 bilhões de fãs. O Brasil contribuirá 
para o desempenho. Segundo levantamento 
encomendado pelo Facebook, oito em cada 10 
brasileiros pretendem acompanhar o torneio.

Rede St Marche aceitará 
reconhecimento facial 
como forma de pagamento
 

A rede de supermercados St Marche deverá 
desencadear uma verdadeira revolução na 
relação com seus consumidores. A empresa 
decidiu usar a identificação facial para a 
realização de pagamentos. Desenvolvida em 
parceria com a Mastercard e a startup Payface, 
a tecnologia permitirá que o cliente mostre o 
rosto para finalizar a compra, sem a necessidade 
de cartões. Por enquanto, o projeto-piloto será 
adotado em cinco unidades da cidade de São 
Paulo, mas a ideia é levá-lo para outras regiões.

Carlos Moura/CB/D.A Press

 Petrobras lança site para explicar 
preço dos combustíveis

A Petrobras cansou de ser atacada pelos aumentos 
de preços dos combustíveis em 2022. Ontem, a 
empresa lançou um site (preços.petrobras.com.br) para 
explicar, em detalhes, como são formados os valores 
cobrados pela gasolina, diesel e gás de cozinha. Na 
página, os consumidores acessam informações, por 
exemplo, sobre impostos estaduais e outras variáveis, 
inclusive as internacionais. O presidente Bolsonaro, 
que tem demonstrado má vontade com a empresa, 
deveria dar uma olhada no conteúdo do site.  

» O grupo siderúrgico 
ArcelorMittal vai investir 
R$ 144 milhões na centenária 
fábrica — entrou em operação 
em 1917 — de Sabará, na 
região metropolitana de Belo 
Horizonte. Segundo a empresa, o 
valor desembolsado será usado 
na compra de equipamentos 
que aumentarão capacidade de 
produção da unidade em 35%.

» As insurtechs, como são 
chamadas as startups do 
ramo segurador, têm quebrado 
recordes na captação 
de recursos. Em 2021, o 
investimento global 
wnessas empresas somou 
US$ 10,1 bilhões, ou 38% acima 
de 2020, conforme dados 
apurados pela consultoria 
japonesa NTT Data. No Brasil, 
o segmento recebeu US$ 349 
milhões na última década.

» O C&A Pay, meio de pagamento 
digital da rede de moda, atingiu, 
em cinco meses de operação, a 
marca de 1 milhão de cartões 
emitidos. O interessante é 
que os clientes apresentam 
um tíquete médio na primeira 
compra cerca de 60% maior do 
que o normal, e 25% superior 
nas demais compras. Seu 
limite de crédito é de R$ 650.

» Não é apenas no Brasil que a 
inflação acelera. Em um ano, os 
preços de imóveis nos Estados 
Unidos subiram 20,6%, o que 
significou o maior avanço 
em três décadas. Em cidades 
como Miami e Phoenix, os 
reajustes superaram a marca 
dos 30%. A expectativa dos 
especialistas é que a alta dos 
juros ajude a frear o movimento.

1,8 
MILHÃO

de empregos serão gerados pela 
indústria do turismo no Brasil nos 

próximos 10 anos, segundo cálculos do 
Conselho Mundial de Viagens 

e Turismo (WTTC)

Se você não aparecer, vou assumir que pediu demissão”
Elon Musk, presidente da Tesla, em agressivo e-mail enviado a funcionários. 
No texto, ele exige que os empregados voltem aos escritórios imediatamente.

Lucas Figueiredo/CBF
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Cresce tensão entre EUA e Rússia

Governo Biden decide enviar à Ucrânia quatro sistemas de foguetes de alta mobilidade, e o chanceler russo, Serguei Lavrov, 
vê “provocação direta”. Moscou acusa os EUA de “jogarem lenha na fogueira” e alerta para o risco de confronto se espalhar 

O 
anúncio do 11º paco-
te de ajuda militar nor-
te-americana à Ucrânia, 
que inclui o fornecimen-

to de quatro sistemas de foguetes 
de artilharia de alta mobilidade 
(HIMARS, pela sigla em inglês), 
agravou a tensão com a Rússia. 
“Nós acreditamos que os Esta-
dos Unidos estão, proposital e 
diligentemente, lançando lenha 
à fogueira”, afirmou Dmitry Pes-
kov, porta-voz do Kremlin. Por 
sua vez, o ministro das Relações 
Exteriores da Rússia, Serguei La-
vrov, advertiu que risco de envol-
vimento de um terceiro país no 
conflito ucraniano “certamente 
existe”, ao comentar os pedidos 
de armamentos feitos pelo presi-
dente Volodymyr Zelensky. 

“O que o regime de Kiev es-
tá exigindo tão categoricamen-
te, como se todo mundo lhe de-
vesse algo, ultrapassa todos os 
limites da decência e da comu-
nicação diplomática, e é uma 
provocação direta destinada a 
envolver o Ocidente na ação 
militar”, disse Lavrov. 

O sistema HIMARS  permite 
lançamentos múltipos de fogue-
tes e conseguem atingir alvos a 
80km de distância. Zelensky ti-
nha solicitado mísseis de longo 
alcance. A ajuda militar dos EUA 
a Kiev, no valor de US$ 700 mi-
lhões (ou R$ 3,3 bilhões), inclui 
ainda mil mísseis portáteis Jave-
lin, 50 unidades de comando de 
lançamento, 6 mil armamentos 
antiblindagem, quatro helicóp-
teros Mi-17, dois radares de vi-
gilância aérea, cinco radares an-
ti-artilharia e 15 mil peças de ar-
tilharia de 155mm. 

A Ucrânia tinha solicitado fo-
guetes de médio e longo alcances 
e, após o anúncio de Washington, 

 » RODRIGO CRAVEIRO
Dimitar Dilkoff/AFP

Aconteceu de novo. Foi o ter-
ceiro tiroteio em massa a atin-
gir os Estados Unidos em um 
intervalo de 18 dias. Dessa 
vez, o alvo foi uma unidade 
de saúde. Por volta das 16h50 
de ontem (18h50 em Brasília), 
um homem armado com um 
rifle e uma pistola invadiu um 
dos edifícios do complexo do 
St Francis Hospital, em Tulsa 
(Oklahoma), matou pelo me-
nos quatro pessoas e deixou 
feridos. Depois, tirou a própria 
vida. “O cenário é catastrófi-
co”, desabafou Richard Meu-
lenberg, capitão da polícia de 
Tulsa, em entrevista aos repór-
teres, do lado de fora do Pré-
dio Médico Natalie, que abriga 
consultórios. 

A polícia fez uma varredura 
em cada andar para retirar os fe-
ridos. De acordo com Meulen-
berg, havia “centenas de pessoas 
dentro do prédio”, o qual concen-
tra “centenas de salas”. Um so-
brevivente foi encontrado escon-
dido dentro de um armário. Eric 
Dagleish, vice-chefe do Depar-
tamento de Polícia de Tulsa, afir-
mou que ainda não estava claro 
se o assassino tinha alvo especí-
fico. Até o fechamento desta edi-
ção, a identidade do atirador não 
havia sido divulgada — seria um 
homem entre 35 e 40 anos. 

O presidente dos EUA, Joe 

Atirador mata quatro em hospital
ESTADOS UNIDOS

Departamento de Polícia de Tulsa

“Os EUA foram cuidadosos ao não 
cruzarem as ‘linhas vermelhas’ russas. 
Uma delas é a presença de tropas da 
Otan em território ucraniano. Ou-
tra é a ocorrência de um ataque ao 
território russo, especialmente se 
facilitado pelos EUA e pela Otan. 
Washington tem mostrado disposi-
ção em correr mais riscos, ao prestar 
ajuda à Ucrânia. Isso porque está 
cada vez mais clara a limitada ca-
pacidade russa de contra-atacar.”

Mark F. Cancian, conselheiro do 
Centro para Estudos Estratégicos 
e Internacionais (CSIS, em 
Washington)

prometeu que os armamentos 
não serão usados contra alvos 
em território russo. Peskov avi-
sou que “tais suprimentos não 
contribuem com a vontade da 
liderança ucraniana em retomar 
as negociações de paz”. 

O secretário de Estado nor-
te-americano, Antony Blinken, 
avalia que a “assistência mili-
tar dos EUA fortalecerá a posi-
ção da Ucrânia para defender a 
própria soberania e a integrida-
de territorial, garantir vitórias 
no campo de batalha, e forta-
lecer a posição da Ucrânia na 
mesa de diálogo”. “O Kremlin 
conseguiu apenas devastar co-
munidades, brutalizar civis, in-
terromper a produção agríco-
la ucraniana e ameaçar a se-
gurança alimentar global, ao 

bloquear portos da Ucrânia”, 
acrescentou Blinken. 

“Insignificante”

Conselheiro sênior do Pro-
grama de Segurança Interna-
cional do Centro para Estudos 
Estratégicos e Internacionais 
(CSIS, em Washington), Mark 
F. Cancian explicou ao Correio 
que não vê motivos para que o 
fornecimento dos HIMARS au-
mente a tensão ou contribua 
com o espalhamento do con-
flito. “Apesar do alcance esten-
dido de 80km ser importan-
te do ponto de vista tático, ele 
se mostra insignificante, quan-
do se considera o tamanho da 
Ucrânia ou a distãncia em re-
lação a outros países. Moscou 

tem utilizado um sistema de 
foguetes equivalente, o Smer-
sh. Por isso, não é razoável afir-
mar que uma capacidade mili-
tar ucraniana similar à russa le-
varia a uma escalada.”

Para o major John Spencer, 
diretor de Estudos sobre Guerra 
Urbana do Madison Policy Fo-
rum (em Nova York) e um dos 
maiores especialistas em guerri-
lha urbana, a retórica de Moscou 
não tem fundamento na ordem 
internacional. “A Rússia invadiu, 
ilegalmente, a Ucrânia e tem usa-
do crimes de guerra como metó-
do. As novas armas não represen-
tam uma escalada, mas forne-
cem aos ucranianos ferramen-
tas de defesa. O presidente Vla-
dimir Putin pode interromper 
o ataque a qualquer momento 

e retirar todos os soldados da 
Ucrânia”, disse à reportagem. 

Baixas

Em entrevista ao grupo de notí-
cias norte-americano Newsmax, 
Zelensky anunciou que entre 60 
e 100 soldados ucranianos morrem 
todos os dias no campo de batalha, 
enquanto 500 são feridos em com-
bate. “A situação no leste é muito 
difícil”, admitiu. O alto nível de 
perdas ocorre quando as tro-
pas ucranianas tentam bloquear 
uma poderosa concentração de 
forças russas que buscam tomar 
o território de Luhansk, na região 
do Donbass, no extremo leste do 
país. As tropas de Moscou contro-
lam 80% da cidade-chave de Seve-
rodonetsk, também em Luhansk. 

Eu acho... 

Biden, recebeu informações em 
tempo real sobre a tragédia. Ho-
ras antes, o democrata divulgou 
comunicado sobre o 101º aniver-
sário do massacre racial ocorrido 
em Tulsa — em 1º de junho de 
1921, pelo menos 300 negros fo-
ram mortos durante um ataque 
realizado por uma multidão de 
brancos. As autoridades não dis-
seram se o tiroteio em massa de 

ontem tem ligação com a data.
Em 14 de maio, um supremacis-

ta branco de 18 anos entrou em um 
supermercado da cidade de Buffa-
lo, no estado de Nova York, matou 
10 pessoas e feriu três — 11 das 13 
vítimas eram negros. O assassi-
no identificado como Payton Gen-
dron, 18 anos, colocou uma câme-
ra no capacete e transmitiu o mas-
sacre pela internet. Ele responderá 

pelos crimes de terrorismo domés-
tico e assassinato de primeiro grau. 
Dez dias depois, Salvador Ramos, 
18, executou 19 crianças e duas 
professoras de uma escola primá-
ria em Uvalde, no Texas. Ontem, as 
autoridades de Uvalde admitiram 
que a demora de mais de uma hora 
na intervenção da polícia ocorreu 
porque um agente tentava “nego-
ciar” com o atirador. 

Arquivo pessoal 

Jonathan Betz

Mulher caminha diante 
de prédio destruído por 

bombardeio na cidade  
de Borodyanka, a 
noroeste de Kiev

O jubileu de platina da rainha Elizabeth II
Aos 96 anos, Elizabeth II vai comemorar, a partir de hoje, os 70 
anos de reinado. Serão quatro dias de celebrações, com direito 
a desfile militar; missa de ação de graças; corrida de cavalos; e 
um megaconcerto que contará com as bandas Queen, liderada 

pelo vocalista Adam Lambert, e Duran Duran, e os cantores Elton 
John, Diana Ross e Rod Stewart, entre outros. Elizabeth pretende 

que o seu “jubileu de platina” ajude a promover a monarquia. 
“Espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para 
refletir sobre tudo o que alcançamos nos últimos 70 anos, 

enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo”, 
afirmou a rainha, em mensagem divulgada na noite de ontem. 

Apesar da  idade e dos escândalos da família real — da mudança 
do neto Harry e sua mulher, Meghan, para os EUA até as 

acusações de agressão sexual contra seu filho Andrew —, a 
rainha ainda possui grande popularidade. Pesquisa do jornal The 
Sun mostra que ela tem 91,7% de opiniões favoráveis. Elizabeth 
decidiu que apenas “membros da família real que participam de 
compromissos públicos oficiais em seu nome” devem aparecer, 

hoje, na sacada do Palácio de Buckingham para saudar a 
multidão. São 18 pessoas, incluindo Charles e sua esposa, Camila; 

seu filho mais velho William, de 39 anos e segundo na linha 
sucessória; a esposa deste, Catherine; e seus três filhos. Estão fora 

da lista Andrew, de 62 anos, afastado da vida pública, e Harry e 
Meghan, que viajarão a Londres para participar das celebrações.

AFP

Carros da polícia e dos bombeiros diante do St Francis Hospital, em Tulsa: "cenário catastrófico"

 “Se a Europa e o Ocidente não aju-
darem a Ucrânia, dando-lhe as ar-
mas de que precisa, a Rússia per-
turbará a ordem global e desen-
cadeará uma era de mais insta-
bilidade. As ações dos EUA e de 40 
países que apoiam a Ucrânia têm 
sido calculadas. Essas nações to-
mam decisões após deliberações.”

Major John Spencer, diretor de 
Estudos de Guerra Urbana do 
Madison Policy Forum e um 
dos maiores especialistas em 
guerrilha urbana
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N
o primeiro trimestre deste ano, 
o desmatamento na Amazônia 
ficou muito próximo ao da área 
do município de Salvador (BA) 

— 693,8km². Foram perdidos 687km² 
de vegetação nativa na região, o segun-
do pior resultado em 22 anos, conforme 
o Instituto do Homem e Meio Ambien-
te da Amazônia (Imazon).

Conter a degradação da vegetação 
nativa em quaisquer biomas do país,  
sobretudo, na Região Amazônica, se 
impõe como um dos maiores desafios 
para o sucesso do mercado de carbono 
nacional, anunciado pelo governo fede-
ral no mês passado, durante o Congres-
so Mercado Global de Carbono — Des-
carbonização  & Investimentos Verdes, 
ocorrido no Rio de Janeiro.  

O Brasil, ao contrário de muitas 
nações, é visto como uma potên-
cia ambiental global, a começar pe-
la sua matriz energética, composta 
de diversificadas fontes renováveis. 
Só em reserva florestal, o país domi-
na 50% do mercado. Com a edição 
do Decreto Federal nº 11.075, de 19 
de maio último, o governo atende a 
exigência da Política Nacional sobre 
Mudança Climática, instituída  pela 
Lei 12.187/2009, que previa o esta-
belecimento de diretrizes para uma 
economia de baixo carbono.

Apesar de chegar com um atraso de 
13 anos, o decreto cria base necessá-
ria à formação do mercado, com me-
tas definidas, que permitirão a venda 
de créditos para quem emite abaixo do 
limite fixado. Quem superar o teto es-
tabelecido precisa comprar créditos. 
Os objetivos, entretanto, não serão li-
neares, mas variáveis, segundo os pla-
nos setoriais a serem elaborados, num 
prazo previsto de 180 dias.

Hoje, o país conta só com o merca-
do voluntário, em que as empresas não 
têm a obrigação de adquirir crédito de 
carbono para compensar suas emissões 
de gases com impacto negativo no meio 
ambiente. Quem age em sentido con-
trário é por uma questão de consciên-
cia, por entender os danos causados 
pela atividade desenvolvida. Mas não 
só por isso. A relação amistosa com os 
ecossistemas serve de marketing para 
os empreendimentos ante os consumi-
dores mais exigentes e conscientes da 
necessidade de preservação do patri-
mônio natural.

Tanto o ministro do Meio Ambien-
te, Joaquim Leite, quanto o da Eco-
nomia, Paulo Guedes, ressaltam que 
o Brasil está entre as maiores fron-
teiras de investimento energético. Se 
de um lado os empresários podem 
agregar valores aos seus produtos no 
processo de migração para uma eco-
nomia verde, o país tem muito a lu-
crar com o novo modelo. Assim, o 
Brasil cria condições para refazer a 
sua imagem diante da concertação 
de nações que entendem como indis-
pensável produzir sem agressões am-
bientais. Mais: estabelece condições 
para cumprir as metas acertadas du-
rante a Conferência de Paris, quando 
foi um protagonista no debate sobre 
a questão climática.

Porém, é preciso frear os desmata-
dores, estabelecer acertos com o se-
tor pecuário, rever os processos indus-
triais, sobretudo o setor automobilísti-
co, evitando a queima de combustíveis, 
cujos gases somam para o aquecimento 
global. Ou seja, alinhar as políticas com 
o novo sistema de produção de bens, 
indispensável ao desenvolvimento sus-
tentável perseguido por outras nações.

Mercado de 
carbono em alta

Escolas, canais de socorro

CIDA BARBOSA

cidabarbosa.df@dabr.com.br

Três meninas sofrendo abuso se-
xual dentro da própria casa, e o pe-
dido de socorro onde foi? Na escola. 
Na volta presencial às aulas, a mais 
velha, de 13 anos, revelou a violên-
cia praticada pelo padrasto. A outra, 
de 10, também contou no colégio em 
que estuda que era rotineiramente es-
tuprada pelo canalha. Nem a bebê, de 
2, filha biológica do criminoso, esca-
pou de ser molestada.

Como geralmente acontece com os 
covardes predadores sexuais, o infa-
me ameaçava as meninas de morte se 
o denunciassem. Chegava a usar um 
facão para intimidá-las quando ten-
tavam resistir à violência. O medo as 
manteve em silêncio. Até que se senti-
ram seguras, nos respectivos colégios, 
para relatar o sofrimento a que esta-
vam sendo submetidas.

A escola tem esse outro caráter es-
sencial e urgente: integra a rede de 
proteção de crianças e adolescentes 
contra a violência. Os estabelecimen-
tos de ensino são um fundamental ca-
nal de denúncia de abusos físicos, psi-
cológicos e sexuais, seja porque as ví-
timas se sentem mais seguras para fa-
zer a revelação, seja porque educado-
res podem perceber vestígios de que 
algo está errado.

A delegada Karina Duarte, respon-
sável pelo caso das meninas, também 
destacou esse fato. “Elas não frequen-
taram as aulas nos últimos dois anos 
por conta da pandemia. Agora é que 

elas voltaram (...) e tiveram condi-
ções de se sentir seguras para falar”, 
disse. “Isso mostra como realmente a 
escola, mais do que um local de en-
sino formal, é um local de proteção e 
de acolhimento das crianças. É o lo-
cal em que elas se sentem seguras pa-
ra poder, inclusive, revelar esses atos 
mais horrendos.”

Apesar de as escolas serem de su-
ma importância, sob as mais diversas 
óticas, congressistas querem tirar de 
crianças e adolescentes o direito deles 
de frequentá-las. A Câmara aprovou — 
em regime de urgência, para agradar ao 
governo — o projeto do ensino domici-
liar, o chamado homeschooling. A pro-
posta será avaliada, agora, no Senado. 
Espero que, ao contrário de deputados, 
os parlamentares daquela Casa tenham 
consciência de quão nocivo é esse pro-
jeto e o derrubem.  

Escolas são mais do que espaços 
de aprendizagem formal. Como en-
fatizou a ONG Todos pela Educação, 
elas permitem “o convívio de crian-
ças e adultos fora do círculo íntimo 
da família, a interação com ideias e 
visões de mundo contraditórias às 
que são expostas em casa, as trocas 
de experiências que fazem parte do 
desenvolvimento dos estudantes”.  E, 
como já ficou amplamente compro-
vado, é um dos locais de detecção da 
violência doméstica. Essa porta de 
socorro tem de ficar permanente-
mente acessível. 

» 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

Genivaldo

Corajoso e necessário o ar-
tigo Somos todos Genivaldo. Só 
esperamos que os criminosos 
sejam punidos exemplarmen-
te, já que o Genivaldo não volta 
mais. Muito triste e chocante e 
muito adequada a sua compara-
ção às câmaras de gás nazistas. 
Sei que isso chocará muita gen-
te, mas nosso país precisa mes-
mo de um tratamento de cho-
que, ante tremenda barbárie.

 » Humberto Pellizzaro
Asa Norte

Realce

O governo atual, infelizmen-
te, investe suas forças em valo-
res autoritários, discriminató-
rios e intolerantes. É evidente o 
desprezo oficial por nossa diver-
sidade cultural, em especial pe-
las contribuições culturais afri-
cana e indígena. Contra as cin-
zas da barbárie, Realce (1979): 
“Não se incomode/O que a gen-
te pode, pode/O que a gente não 
pode, explodirá/A força é bru-
ta/E a fonte da força é neutra/E 
de repente a gente poderá/Real-
ce, realce/Quanto mais purpuri-
na, melhor/Realce, realce/Com 
a cor do veludo/Com amor, com 
tudo/De real teor de beleza”. Au-
tor da pérola musical em ques-
tão, Gilberto Gil representa um 
Brasil cintilante que vai na con-
tramão de uma cultura pasteu-
rizada que condena o país a ex-
portador de commodites, preda-
dor do meio ambiente e consu-
midor de quinquilharias do en-
tretenimento globalizado. Não à 
toa, o processo de luminosidade 
dos movimentos culturais pos-
sui uma importância primordial, 
como também ressalta o histo-
riador Micael Herschmann, em 
Comunicação, cultura e consu-
mo: a (des)construção do espetáculo contemporâneo (2005): “A 
sociedade contemporânea, portanto, caracteriza-se por sua 
teatralização, pelo investimento na construção de ‘superfí-
cies densas’. Hoje, diferente do passado, não basta ao indiví-
duo ‘ser’, ‘acreditar numa causa’ ou se ‘identificar com algum 
projeto’, é preciso obter visibilidade e espetacularizar-se (isto 
é, ‘parecer ser’), de modo que seja possível se posicionar social 
e politicamente, construindo sentidos no cotidiano”.

 » Marcos Fabrício Lopes da Silva, 
Asa Norte

Sabedoria

A sabedoria política diz que o eleitor sai de casa no dia da 
eleição não principalmente para eleger alguém, mas para 

derrotar. Se não dá para genera-
lizar de modo absoluto, a coisa 
tem algum fundamento. Colhe o 
sucesso na urna quem, além de 
despertar amor nos seus, sabe 
alimentar o ódio ao adversário. 
Daí que os apelos por uma po-
lítica sem ódio acabem caindo 
no vazio, explícita ou implicita-
mente. Coisa de gente ingênua, 
ou esperta demais. De vez em 
quando aparece um candidato 
“paz e amor”, como Luiz Inácio 
Lula da Silva em 2002. Cuida-
do, porém: mesmo o postulan-
te que não odeia explicitamen-
te precisa que alguém, ou mui-
tos, odeiem por ele. Lula colheu 
o fruto eleitoral de anos de ata-
ques do PT ao tucanismo de Fer-
nando Henrique Cardoso, ho-
je exala ódio polarizado ao pre-
sidente Jair Bolsonaro. A políti-
ca dita “civilizada” não elimina 
o ódio de raízes ancestrais e cos-
tumeiramente de características 
tribais. Apenas dá um jeito de as 
disputas serem resolvidas sem 
(muito) sangue. Aí diz-se que “as 
instituições estão funcionando”. 
A realidade política do momen-
to é outro, a sociedade está mais 
vigilante nas redes sociais, loro-
tas e falsas promessas não vin-
gam mais, discursos utópicos 
serão insurdecidos pelo povo. O 
eleitor poderá fazer o seu sufrá-
gio por meio do voto e sedimen-
tar que o bom estado de direito 
tem a qualidade de forçar esse 
equilíbrio político, para o bem 
do Brasil. São inteligentes as vo-
zes que pedem frieza diante da 
natural radicalização.

 » Renato Mendes Prestes,
Águas Claras

Hmib/Cras

O governo Ibaneis Rocha 
tem que tomar uma providên-
cia urgente para melhorar o 

Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) e o Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras). Ambos estão em si-
tuação crítica. As crianças  doentes, com febre e acometi-
dos de outros sintomas, não são atendidas por falta  de mé-
dicos e outros funcionários e até acomodação. As reclama-
ções partem  de todos os lados. As mais intensas vêm da 
Ceilândia, Santa Maria e Samambaia. Já o Cras é outro  se-
tor do DF, cujas reclamações causam  tristeza: são pessoas 
necessitadas dormindo nas filas em busca de uma senha, 
das 40 distribuídas no início do dia; enquanto isso  os três 
empresários mais ricos  de Brasília fingem  que tudo está às  
mil maravilhas. E tudo cai nas costas do governo: epílogo. A 
felicidade e o  bem-estar só se completam com a doação do 
muito que se tem com um pouco aos que nada têm. 

 » José Lineu de Freitas,
Asa Sul  
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Acertanejos: Zé Neto foi no 
tororó beber água e não achou, 

achou uma investigação 
e o tororó deixou... 

Vital Ramos de V. Júnior — Jardim Botânico

Depois da Bahia e de Petrópolis, 
Pernambuco é vítima das chuvas, 

pelo descaso dos governantes 
federal, estaduais e municipais. 

Como alguém já disse: “O 
povo é um mero detalhe”.

Paulo Henrique Evans — Jardim Botânico

Esse Tite é um incompetente 
mesmo. Libera e os jogadores caem 

na farra na Coreia do Sul. Como 
é que ganha uma Copa assim?

Sebastião Machado Aragão — Asa Sul

Parabéns ao Correio pela sabatina 
dos pretendentes a presidente da 

República. Todos os candidatos têm 
solução para tudo, mas o país segue 

para as profundezas do abismo.
Álvaro P. Moreira — Octogonal

O desemprego diminui, assim 
como os salários. Além do 
preço dos combustíveis, a 

miséria e a violência crescem 
em ritmo acelerado.

Maria Elizabeth Souza — Sudoeste

Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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Eu ia passando ontem em frente à Escola Parque, e vi uma fila 
enorme de camelôs, bem organizados, com banquinhas em 
carrinhos com rodas de bicicletas. (Publicada em 1/3/1962)

Q
uando um jovem abandona 
a escola, quem perde é o fu-
turo da nação. No Brasil, são 
quase 500 mil jovens que 

deixam a escola por ano — é quase 
um jovem por minuto. Isso não só 
é muito triste como extremamen-
te preocupante. O direito à educa-
ção não logrou êxito. Consideran-
do que em média, por ano, um es-
tudante de ensino médio custa R$ 
6.500, isso significa, fazendo uma 
conta de padeiro, que o país per-
de mais de R$ 3 bilhões de reais só 
com o abandono escolar nessa últi-
ma etapa da educação básica. Mas 
o Brasil perde muito mais se olhar-
mos o custo social que o abando-
no representa. O caminho mais fre-
quente é o de engrossar as fileiras 
dos chamados nem-nem, que nem 
estudam nem trabalham. Disso re-
sulta o ócio que leva muitas vezes 
a caminhos tortuosos, vinculados à 
droga e ao tráfico. Não é à toa que 
há uma relação direta entre a taxa 
de jovens nem-nem e a relaciona-
da ao homicídio juvenil.

As razões mais frequentes para 
esse abandono no ensino médio 
estão vinculadas à busca por ati-
vidade laboral, à gravidez e ao de-
sinteresse escolar. Sobre a primei-
ra razão, a pandemia causou um 
impacto importante, pois os jo-
vens foram muito pressionados a 
buscar trabalho para compensar a 
perda de renda familiar. Para pio-
rar, agora a inflação chega com to-
da a força, tirando o prato de comi-
da das famílias mais pobres, o que 
leva também os jovens a buscarem 
trabalho — e isso compete com a 
escola. Como esses jovens não fo-
ram preparados com a formação adequada 
para o mundo do trabalho, muitas vezes es-
sas atividades laborais são precárias e de bai-
xíssima remuneração. 

Quanto ao desinteresse escolar, o jovem 
quer uma escola que caiba na vida, que seja 
capaz de dialogar com o seu mundo. E ele 
não encontra isso na escola atual. Estamos 
esperançosos de que o chamado novo en-
sino médio proporcione esse diálogo do jo-
vem com a escola. Mas, mesmo antes do no-
vo ensino médio, o Brasil já vem implemen-
tando o modelo pernambucano das chama-
das Escolas de Ensino Médio de Tempo In-
tegral (Emti) — o que não significa apenas 
mais tempo na escola, pois mais tempo nu-
ma escola chata é castigo para o estudante, 
mas uma escola que implementa o tempo 
integral com educação integral, cuidando 
assim do desenvolvimento pleno do estu-
dante, em consonância com o que apregoa 
o artigo no 205 da Constituição Federal. Es-
se modelo levou Pernambuco, em 2007, das 
últimas posições no ranking nacional do 

Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) para as primeiras posições 
desde a edição de 2015. A taxa de abando-
no escolar é próxima de zero, e hoje o es-
tado já tem quase 60% da rede escolar de 
ensino médio de acordo com esse modelo.

Mas não basta ter apenas uma boa escola 
de ensino médio. É preciso ter uma política 
de pós-médio, caso contrário o ensino mé-
dio é o teto para os jovens que o concluem, 
e assim apenas se adia o ingresso nos nem-
nem. Isso passa por uma formação técnica 
profissionalizante. Para isso é importante 
oferecer uma formação alinhada com as ne-
cessidades da cadeia produtiva local, para 
que, após o término dessa formação, a pos-
sibilidade de o jovem ter empregabilidade 
seja maior. É importante lembrar que, de ca-
da 100 jovens que concluem o ensino médio, 
apenas 22 vão para o ensino superior. Assim, 
é importante pensar nos 78 jovens que even-
tualmente vão precisar dar continuidade aos 
estudos ou buscar alguma atividade laboral 
— mas, para isso, é preciso que estejam bem 

preparados.  Comparados aos que concluí-
ram o ensino médio, mas não tiveram uma 
formação técnica profissionalizante, esses 
jovens que obtiveram uma certificação nes-
sa modalidade ganham 15% mais em renda.

Pensar na nossa juventude é pensar no 
futuro do país. É importante lembrar que a 
pirâmide demográfica está mudando drasti-
camente. Sua base está ficando mais estrei-
ta, enquanto o topo se alarga e cresce. Para 
sustentar essa pirâmide, vamos precisar mais 
do que nunca de jovens muito bem forma-
dos. O Brasil não pode se dar ao luxo de per-
der nenhum de seus jovens, caso queira so-
nhar com um futuro sustentável, assim co-
mo fez a Coreia do Sul, que, ao perceber tal 
mudança, investiu maciçamente em educa-
ção, chegando a criar o slogan “febre de edu-
cação” para mobilizar o país em prol dessa 
causa. Enquanto isso, nosso país dá priori-
dade à educação domiciliar.

(Este artigo é dedicado aos 28 anos de vida de 
minha querida filha Marília Torres Ramos.)

 » MOZART NEVES RAMOS
Titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto

Um olhar para
a juventude

O 
Brasil é uma superpotência em vá-
rios setores e a mineração é uma de 
suas indústrias-chave. O país tem 
destaque no setor global de miné-

rio em termos de produtividade e reservas. 
O bom desempenho brasileiro na produção 
e exportação explica o porquê de empresas 
locais traçarem, cada vez mais, planos de in-
vestimentos que possibilitem o desenvolvi-
mento e a adoção de processos sustentáveis. 
Com tecnologias digitais, podemos aumentar 
a produtividade e a segurança na mineração. 

Além de contribuir para a arrecadação de 
impostos e geração de empregos, a minera-
ção é responsável por um legado de desen-
volvimento social e tecnológico que pode ser 
mais eficiente e sustentável. É uma exigência 
de nosso planeta: precisamos promover e in-
centivar inovações na mineração, bem como 
adotar melhores práticas no setor.

As oportunidades estão no horizonte, pois 
a mineração já está adotando processos e 
produtos compatíveis com os padrões in-
ternacionais de ESG (environmental, social 
and governance). Tecnologias novas e sus-
tentáveis devem impulsionar projetos. De 
acordo com um relatório do Grupo Banco 
Mundial, a produção de grafite, lítio e cobal-
to pode aumentar em quase 500% até 2050 
para atender às demandas por tecnologias 
de energia limpa. 

Além de investimentos, é importante pro-
mover parcerias para o desenvolvimento téc-
nico em prol da sustentabilidade. A minera-
ção sustentável deve permear toda a cadeia 

produtiva para favorecer o desenvolvimen-
to econômico e social, viabilizando mais se-
gurança, preservação ambiental e melhorias 
para comunidades locais e originárias.

Acredito que Brasil e Finlândia podem 
se beneficiar do diálogo e colaboração, pois 
ambos têm longa história na mineração. A 
Finlândia saúda o Brasil pelo recente lan-
çamento do Plano Nacional de Mineração 
(PNM 2050), cuja gestão de longo prazo visa 
orientar políticas que contribuam para o de-
senvolvimento sustentável do segmento no 
país. A construção colaborativa do plano as-
sina o compromisso brasileiro com os Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 
a transição para economia de baixo carbono.

A Finlândia está, neste momento, refor-
mando a Lei de Mineração para elevar o ní-
vel de proteção ambiental e garantir as con-
dições de operação das minas, melhorando a 
compreensão da sociedade e gerando opor-
tunidades. Novas tecnologias contribuem pa-
ra alcançarmos esses objetivos.

Por isso, consideramos fundamental in-
vestir em pesquisa e desenvolvimento para 
reduzir o impacto ambiental da mineração. 
Uma boa ideia é a eletrificação das máqui-
nas, que melhora as condições de trabalho 
e reduz a pegada de carbono das operações. 

Também apostamos na digitalização para 
refinar o monitoramento de procedimentos 
e instalações, como barragens e lagoas, no 
local da mina. O controle on-line melhora a 
eficiência dos processos e a recuperação dos 
ambientes, ao passo que minimiza o uso de 

matérias-primas, incluindo água e produtos 
químicos. Além dos aspectos ambientais, a 
digitalização, inteligência artificial e a eletri-
ficação elevam o desempenho e a segurança 
do trabalho, expandindo eficiência e econo-
mizando custos. Essa nova forma de fazer e 
pensar a mineração requer diálogo aberto e 
cooperação entre a indústria e stakeholders.

A troca contínua permite que encontre-
mos soluções para limitar distúrbios na co-
munidade. Por isso, as partes interessadas 
devem ser informadas sobre as operações 
e desenvolvimentos, inclusive de novas tec-
nologias e soluções voltadas para redução do 
impacto ambiental e melhoria da utilização 
de matéria-prima.

Sabemos que novos métodos possibili-
tam encontrar frações valiosas nos fluxos 
secundários das minas, nos resíduos de ro-
chas e nos rejeitos. Investigá-los fornece co-
nhecimento sobre como extrair mais maté-
rias-primas valiosas e como reutilizá-los. É 
possível, por exemplo, reaproveitar os rejei-
tos da mineração na construção civil, subs-
tituindo areia e outros materiais não renová-
veis. Cumprimos, assim, princípios da eco-
nomia circular. 

Na Finlândia, o envolvimento dos sta-
keholders e as possibilidades de influência 
da comunidade local e dos municípios são 
reforçados na legislação. Apreciamos a coo-
peração. Eu gostaria de ver o Brasil e a Fin-
lândia conectando o melhor das inovações 
de ambos os países para criarmos, juntos, 
um futuro mais sustentável.

 » ILONA LUNDSTRÖM
Diretora-geral de Inovação e Financiamento Empresarial do Ministério da Economia e Emprego da Finlândia

Quais adaptações da indústria de mineração 
finlandesa podem ser compartilhadas com o Brasil?

Visto, lido e ouvido

» A frase que foi pronunciada

» História de Brasília

É bom que os antigos paladinos da Justiça, em sua 
grande maioria, composta pelas equipes que fizeram par-
te da força tarefa da Lava-Jato, providenciem, o quanto 
antes, meios de colocarem as barbas de molho, de prefe-
rência, por meio da urnas, nas próximas eleições, elegen-
do-se para os cargos de deputados, senadores ou seja lá 
o que for. Importa aqui que eles obtenham algum tipo de 
prerrogativa de foro ou blindagem política. A outra opção 
é evadir-se do país, buscando refúgio em outras nações.

A questão é simples: o aparelhamento da Justiça, prin-
cipalmente nas altas Cortes, ganhará ainda mais fôlego 
e audácia, com um possível retorno do ex-presidente 
Lula e de todo o seu grupo, conforme indicam as pes-
quisas de opinião.       

Depois de ter feito parceria com o presidente Bolso-
naro,  que lhe daria carta branca para agir contra a pra-
ga secular da corrupção, o ex-juiz Sergio Moro, um neó-
fito nas artimanhas da política, abandonou a magistra-
tura e foi varrido pelos ventos da suja política nacional. 
Caiu numa espécie de desgraça, sendo perseguido pela 
esquerda e pela direita.   

Do mesmo modo, um a um dos antigos protagonis-
tas da Justiça, que atuaram contra os poderosos corrup-
tos, vão sendo colocados na alça de mira de uma Justi-
ça totalmente descredibilizada e partidarizada. O retor-
no do demiurgo de Garanhuns, promete mais uma sa-
raivada de balas contra os membros dessa antiga força-
tarefa. Não há quem possa defendê-los, nem de um la-
do nem do outro.

O Congresso, ao qual deveria caber a tarefa de tomar 
para si o combate à corrupção, há muito lavou as mãos, 
uma vez que muitos de seus membros estão atolados em 
suspeitas nessa e em muitas outras operações da Polícia 
Federal. O Ministério Público, que foi saudado como a 
grande esperança de justiça e de correção dos rumos do 
Estado, depois da redemocratização, não consegue agir 
em todas as dimensões.

Mesmo os órgãos de fiscalização das movimentações 
de dinheiro estão sob domínio das forças políticas, que 
estenderam seus tentáculos para outras repartições pú-
blicas, como o Tribunal de Contas da União e dos esta-
dos, todas igualmente dominadas por grupos políticos. 
Não há espaço para a atuação e desempenho da Justiça, 
como todas as brechas para a realização de operações 
contra a corrupção, foram vedadas.

A população, que a tudo assiste, entre inerte e sem es-
perança, a essa altura dos acontecimentos, percebe que 
as eleições de outubro próximo, pelos caminhos traçados 
pelos poderosos, tornou-se um jogo de carta marcada, 
servindo apenas para selar o destino malfazejo.

Em outubro, milhões de brasileiros entrarão cegos pa-
ra o labirinto, sendo, desta feita, perseguidos não por um 
minotauro, mas por dois desses seres com corpo de ho-
mem, cabeça e cauda de touro. Um deles virá pela porta 
de entrada e o outro, pela porta de saída.

Dois minotauros

“Subjugue seus apetites, meus 
queridos, e você conquistou a 
natureza humana.”
Charles Dickens

Formigas x cigarras
»  No último dia de maio, foi publicado no Diário 

Oficial do DF, pela Secretaria Executiva das 
Cidades, sobre uma ratificação de inexigibilidade de 
licitação de interesse da administração Regional de 
Brazlândia. Foram R$ 85 mil não para saneamento 
básico, mas para o cantor Fernandinho. Cem mil 
reais, não para reforma de escolas, mas R$ 50 mil 
para o cantor Thiago Jhonathan (a grafia é esta) e R$ 
50 mil para Lucas Reis e Thácio, enquanto as quadras 
de esporte estão aos pedaços, e R$ 130 mil para o  
É o Tchan, enquanto alunos penam pela falta de 
transporte público. Caro administrador Marcelo 
Gonçalves da Cunha, festejar é bom, mas  
depois de cumpridos os deveres.

Caixinha, obrigado
»  Por iniciativa do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal (TCDF), o GDF suspenderá a reforma da 
piscina de ondas. Se há intenção de vender para a 
iniciativa privada, melhor economizar os R$8 milhões 
do aprimoramento.

Mais que merecido
»  Márcio Fava tem conseguido adesão dos  

moradores do Taquari para a instalação do Parque 
Ecológico na área. A empreitada é urgente, uma vez 
que falta espaço para lazer e socialização. Outra 
importância do parque é a mesma de todos os 
outros desta cidade: conter invasões e a gana dos 
empreiteiros. São 22 anos de espera para que o 
projeto saia do papel.

Desde 1960
Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br
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Esportes coletivos 
beneficiam crianças

Pesquisa norte-americana mostra que atividades em grupo fortalecem a sanidade mental dos pequenos, tornando-os menos propensos a  
desenvolver ansiedade e depressão. Em compensação, exercícios individuais potencializam a probabilidade de transtornos comportamentais

A 
prática de esportes 
em grupo pode aju-
dar a fortalecer a saú-
de mental de crian-

ças, segundo um estudo de-
senvolvido por cientistas norte
-americanos. Após avaliar da-
dos de mais de 11 mil voluntá-
rios, uma equipe de pesquisa-
dores da Universidade da Ca-
lifórnia, nos Estados Unidos, 
também constatou que a rea-
lização exclusiva de exercícios 
físicos individuais, como tênis 
e lutas, foi associada a mais re-
gistros de dificuldades compor-
tamentais entre os mais novos. 
As conclusões estão publicadas 
na última edição da revista es-
pecializada Plos One.

Os autores do estudo expli-
cam que os benefícios emocio-
nais desencadeados pela prá-
tica de atividades físicas ainda 
não são completamente com-
preendidos pela área científica, 
o que motivou a realização da 
análise. “A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) já citou a 
má saúde mental como um dos 
principais preditores de inca-
pacidade da população, e en-
tre as crianças e adolescentes, 
os transtornos comportamen-
tais são prevalentes em todo 
o mundo”, destacaram os pes-
quisadores no artigo. “Um fator 
que pode proteger esse públi-
co contra o desenvolvimento 
dessas enfermidades é a par-
ticipação em esportes. Porém 
algumas pesquisas relaciona-
ram essa prática juvenil com 
dificuldades mentais, como a 
ansiedade e também o esgo-
tamento. Queríamos esclarecer 
esse tema e dissipar essas dúvi-
das”, acrescentaram.

No trabalho, os especialis-
tas analisaram dados sobre há-
bitos esportivos e saúde men-
tal de 11.235 crianças de 9 a 13 
anos. Os pais e responsáveis dos 
avaliados relataram vários as-
pectos emocionais e cognitivos 
dos filhos em um formulário co-
nhecido como Child Behavior 
Checklist, que é utilizado regu-
larmente em estudos científi-
cos da área pediátrica. Os pes-
quisadores buscaram quaisquer 
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associações entre alterações na 
saúde mental e os hábitos espor-
tivos dos voluntários, conside-
rando ainda outros fatores que 
podem influenciar o comporta-
mento dos jovens, como a renda 
familiar, por exemplo.

Expectativa frustrada

Com base nas análises, a equi-
pe constatou que as crianças en-
volvidas em esportes coletivos 
eram menos propensas a ter si-
nais de ansiedade, depressão, 
retraimento, problemas sociais 
e de atenção. Os pesquisadores 
também esperavam que a prática 
de esportes individuais estivesse 
associada a menos dificuldades 

comportamentais, mesmo que 
em menor grau do que os espor-
tes coletivos, porém essas previ-
sões não se cumpriram.

“Crianças e adoles-
centes que pratica-
vam exclusiva-
mente esportes 
coletivos, como 
basquete ou fu-
tebol, apresen-
tavam um nú-
mero reduzi-
do de problemas 
de saúde mental 
do que aqueles que 
não praticavam espor-
tes organizados. No entanto, pa-
ra nossa surpresa, os jovens que 
participaram apenas de esportes 

individuais, como ginástica ou 
tênis, tiveram mais dificuldades 
comportamentais em compara-

ção com aqueles que reali-
zavam atividades físicas 

feitas em grupo”, reve-
lou, em um comu-

nicado à impren-
sa, o pesquisador 
Matt Hoffmann, 
um dos autores 
do artigo.

O trabalho 
também mostrou 

que meninas que 
realizavam esportes 

coletivos ou individuais 
apresentaram menor probabili-
dade de demonstrar um compor-
tamento de “quebra de regras” em 

comparação com as que não prati-
cavam atividades esportivas. Para os 
especialistas, todos os dados verifica-
dos precisam ser mais bem aprofun-
dados, com pesquisas futuras que 
ajudem a decifrar detalhes relacio-
nados às relações vistas.

“Nossos resultados comple-
mentam pesquisas anteriores, 
sugerindo que a participação 
em esportes coletivos pode ser 
uma forma de preservar a saú-
de mental de crianças e adoles-
centes, mas estudos adicionais 
são necessárias para determinar 
em que medida, e em que cir-
cunstâncias, a participação no 
esporte individual geraria danos 
comportamentais, como apon-
tou inicialmente o nosso estudo”, 

Uma caverna localizada no sul 
da Espanha foi usada para a pro-
dução de obras de arte rupestres 
e também como área de sepulta-
mento por neandertais. Respon-
sáveis pela descoberta, pesquisa-
dores da Universidade de Cádiz 
realizaram uma série de análises 
apuradas no local, já conhecido 
por especialistas, mas ainda pou-
co estudado. No resultado do tra-
balho, publicado na última edi-
ção da revista especializada Plos 
One, os autores calculam que o 
espaço tenha sido ocupado há 
mais de 60 mil anos.

Cueva de Ardales, uma caver-
na da cidade espanhola de Má-
laga, é famosa por conter mais 
de mil pinturas e gravuras feitas 
por povos pré-históricos, além 
de artefatos e restos humanos. 
No entanto, até agora, especia-
listas não tinham conseguido 
revelar detalhes relacionados à 
produção e à data dos artefatos 
presentes no local.

“Esse é um sítio paleolítico 

de grande importância no sul da 
Península Ibérica devido ao seu 
rico inventário de arte rupestre. 
Em nosso estudo, apresentamos 
os resultados das primeiras es-
cavações feitas nessa gruta, que 
lançam luz sobre a história da 
cultura humana naquela região”, 
destacaram os autores do artigo.

Os especialistas realizaram 
mais de 35 análises de datação ra-
diométrica dos restos de artefa-
tos encontrados no interior da ca-
verna. Nesse trabalho, eles cons-
tataram que os primeiros ocupan-
tes do local provavelmente eram 
neandertais, que viveram há cerca 
de 65 mil anos. O estudo também 
revelou que a Cueva de Ardales foi 
usada primeiro como um reduto 
de obras de arte rupestres e, em se-
guida, como um cemitério.

"Os desenhos mais antigos da 
gruta consistem em sinais abs-
tratos, como pontos, formas de 
dedos e estênceis de mão cria-
dos com pigmento vermelho, en-
quanto obras de arte posteriores 

Caverna espanhola foi um cemitério neandertal 
ARQUEOLOGIA

Escavações em Cueva de 
Ardales: revelações em 
local já conhecido por 
especialistas

Ramos-Muñoz/Divulgação

11.235
crianças, com 

idade entre 9 e 13 anos, 
tiveram informações sobre 

hábitos esportivos e 
comportamento emocional 

examinados 
no estudo

frisou Hoffmann. “Essas infor-
mações precisam ser avaliadas 
em grupos maiores, pois com es-
ses dados poderemos encontrar 
formas mais eficazes de lidar 
com as nossas crianças e blin-
dá-las de prejuízos comporta-
mentais”, acrescentou.

Psiquiatra do Hospital San-
ta Lúcia, em Brasília, e membro 
titular da Sociedade Brasileira 
de Psiquiatria (SBP), Fábio Au-
rélio Leite assinalou que os re-
sultados da pequisa refletem os 
benefícios observados nas ativi-
dades esportivas realizadas em 
grupo. “Nessas práticas coleti-
vas, os jovens precisam entender 
a visão do seu colega de time, o 
que não acontece em atividades 
individuais. Só essa diferença já 
favorece a interação social deles, 
que precisam exercitar a ajuda e 
a compreensão para se sair bem 
em suas tarefas. E claro que isso 
irá contribuir para uma melhor 
saúde mental, como revelou o 
estudo”, detalhou o especialista.

Educação

Para Leite, as conclusões da 
pesquisa americana também po-
dem ser absorvidas na atual dis-
cussão relacionada à educação 
infantil. “Isso nos mostra que a 
prática de homeschooling, que 
tem sido debatida nesse momen-
to no país, caso seja adotada, 
pode gerar prejuízos sociais aos 
mais jovens. É possível que eles 
percam a chance de sociabilizar 
e, com isso, uma série de pre-
juízos ao seu bem-estar podem 
ocorrer”, advertiu.

O psiquiatra também destacou 
que os pais têm um papel impor-
tante no estímulo à sociabilidade 
de seus filhos. “É essencial lem-
brar que a família pode contribuir 
positivamente para esse desen-
volvimento dos jovens. Seja na 
prática de atividades físicas em 
grupo, durante um fim de se-
mana, por exemplo, ou em ta-
refas corriqueiras, como pla-
nejar uma viagem juntos. Esse 
tipo de ação rotineira pode fa-
zer a diferença na saúde mental 
dos mais novos, principalmen-
te os adolescentes que têm uma 
tendência a se sentir excluídos”, 
aconselhou Leite.

retratam pinturas figurativas, 
como animais", revelaram os 
pesquisadores. "Já os restos hu-
manos indicam o uso da caver-
na como local de sepultamento. 

Não encontramos muitas evi-
dências de atividades domés-
ticas no local, sugerindo que os 
antigos não chegaram a viver na 
caverna", acrescentaram.

 Para a equipe, os resulta-
dos obtidos nas análises con-
firmam a importância da Cueva 
de Ardales como uma área de 
alto valor simbólico. “Esse sítio 

oferece uma incrível história da 
atividade humana na Espanha 
e, juntamente com espaços se-
melhantes — existem mais de 
30 outras cavernas na região 
com pinturas similares — tor-
na a Península Ibérica um lo-
cal chave para investigar a pro-
funda história da cultura euro-
peia”, destacou, em um comu-
nicado à imprensa, o pesquisa-
dor José Ramos-Muñoz, um dos 
autores do estudo. “Nossa pes-
quisa apresenta uma análise de-
talhada da estrutura e do passa-
do de Cueva de Ardales, que con-
firma o uso da caverna como um 
local de atividades especiais liga-
das à arte, o que nos ajuda a en-
tender melhor também o com-
portamento desse grupo anti-
go”, complementou.

Estímulo à 
sociabilização

“As atividades físicas realiza-
das em grupo são tão benéficas 
à saúde das crianças porque es-
timulam diversas áreas cogniti-
vas, fazendo com que esses jovens 
desenvolvam funções importan-
tes, como a coordenação motora 
e sua lateralidade (domínio das 
duas partes do corpo), por exem-
plo. Mas com certeza, os maiores 
ganhos gerados por essas práticas 
esportivas envolvem a socializa-
ção. Notamos isso, principalmen-
te, após o período da pandemia. 
Com a volta às aulas, observamos 
que muitos alunos retornaram de 
um isolamento sem atividades físi-
cas e, por isso, apresentaram proble-
mas diversos. Elas não conseguem 
realizar ações simples, como segurar 
um lápis, por exemplo, e têm tam-
bém dificuldade em verbalizar suas 
emoções aos amigos, como a raiva, a 
dor e apresentam muita ansiedade. 
É por isso que precisamos estimular 
a movimentação das crianças. Até 
o ato de se abaixar para aprender 
a amarrar o cadarço do tênis po-
de trazer benefícios”

Márcia Fonseca, psicopedagoga 
e orientadora educacional do 
Colégio Objetivo, em Brasília

Palavra de 
especialista

Meninos disputam partida de 
futebol: resultados da pesquisa 
complementam trabalhos 
anteriores 
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ÁGUAS CLARAS

Grande incêndio 

destrói restaurante
Em menos de dez minutos o fogo consumiu boa parte da pizzaria Fornassa. Perícia vai determinar as causas  
do fogo. Ninguém ficou ferido. Em dezembro, um complexo gastronômico também foi consumido por brasas 

U
m incêndio destruiu o res-
taurante e pizzaria Fornas-
sa, em Águas Claras, na Ave-
nida Parque Águas Claras, 

no início da tarde de ontem. O fogo 
teria começado por volta das 12h30. 
Testemunhas relataram ao Correio 
que as chamas consumiram a par-
te externa do estabelecimento em 
menos de 10 minutos e que sete 
pessoas trabalhavam no momen-
to do incidente. A maior parte da es-
trutura era de madeira e palha. Em 
dezembro, outro grande incêndio 
consumiu o Complexo Gastronô-
mico Casa Maaya, também cober-
to por palha (veja Memória). O Cor-
po de Bombeiros Militar do Distri-
to Federal (CBMDF) conseguiu pre-
servar a cozinha, que guardava ci-
lindros de gás de cozinha e 200 li-
tros de álcool em gel. Ninguém fi-
cou ferido.

O tenente do CBMDF Fábio Ri-
beiro, comandante da operação, 
ressalta que só será possível deter-
minar a causa do incêndio após a 
conclusão do laudo pericial, que 
deve sair em até 30 dias. Quando 
os bombeiros chegaram, não ha-
via mais ninguém dentro do restau-
rante. Não há informação sobre em 
que parte teria começado o fogo.

Em mais ou menos duas horas 
os bombeiros conseguiram con-
ter as chamas e fazer o rescaldo no 
local — operação para apagar to-
dos os focos remanescentes que 
possam reacender. “Quando é uma 
situação assim, a gente faz a perícia 
em conjunto com a Polícia Civil. 
Não temos como dar nenhuma in-
formação concreta. Estamos consi-
derando todas as hipóteses, inclu-
sive incêndio criminoso”, explicou 
o tenente-coronel Hildeberto, peri-
to do corpo de bombeiro.

Cuidado redobrado

Especialistas em diagnósticos, 
o engenheiro civil Ruan Matheus 
destaca que esse tipo de edificação 
requer cuidado redobrado, uma 
vez que a instalação é mais passí-
vel a incêndios. “É um caso de es-
trutura de madeira e palha, que 
são bem suscetíveis ao fogo, prin-
cipalmente em épocas secas. En-
tão, tem que ter um planejamen-
to de combate a incêndio, seja por 
alarme, seja por área de demar-
cação, para ter isolamento de um 
possível fogo. Com esse tipo de 
plano, caso tenha alguma fuma-
ça, algum indício de fogo, tem o 
espalhamento da água”, detalha.

Em grupos de WhatsApp, circula 
a hipótese de que o incêndio teria 
começado devido à instalação de 
uma churrasqueira. Que, ao cor-
tar ferragens com equipamento de 
serralheria, faíscas atingiram uma 
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Maior parte da estrutura do restaurante e pizzaria era de madeira e palha, que servem de combustível para o fogo. As chamas logo se espalharam e consumiram o local

Ed Alves/CB/D.A Press

coluna de madeira e subiram para 
a palhoça. Informação não foi con-
firmada pelo Corpo de Bombeiros.

A enfermeira Mariana Garcia, 
43 anos, disse à reportagem que 
passou pelo local por volta das 11h 
e viu movimentação de pessoas. 
“Eles estavam retirando algumas 
coifas, parecia que iam fazer algu-
ma obra”, relatou. Um morador da 

região, que preferiu não se iden-
tificar, afirmou que trabalhadores 
estavam serrando barras de ferro 
dentro do estabelecimento. “Era 
com aquele disco de corte. Solta al-
gumas faíscas, e o restaurante é to-
do de palha. Quando tomou conta, 
foi muito rápido.”

Dono do restaurante, Juliano 
Suanno estava muito abalado e 

não quis falar com a imprensa. Ele 
abriu uma vaquinha on-line e pede 
ajuda para reconstruir o local. No 
site, a meta é de R$ 500 mil. “Cria-
mos essa vakinha para reerguer 
o nosso querido estabelecimento 
que infelizmente sofreu um grande 
incêndio e recebeu danos em mais 
de 80% da sua estrutura”, disse no 
texto da publicação.

O advogado do proprietário, 
Thiago Porte Mól, negou a possi-
bilidade de haver qualquer mo-
vimentação dentro do local. “To-
dos estão muito abalados e sem 
um norte. Não temos ideia do que 
pode ter acontecido. O restauran-
te é novo, não tem nem neces-
sidade de qualquer obra. Vamos 
aguardar a perícia para saber que 

Dono do Fornassa começou uma vaquinha on-line para a reconstrução

Ed Alves/CB/D.A Press

Após cerca de duas horas, os bombeiros controlaram as chamas

Ed Alves/CB/D.A Press
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Fumaça tomou conta do céu do bairro e assustou moradores

Reprodução

providências tomar”, adiantou.
Inaugurado há quatro meses, o 

grupo Pampas assumiu a direção 
do restaurante, onde antigamente 
funcionava o D’Lourdes, em feve-
reiro deste ano. Alguns funcioná-
rios do Fornassa se reuniram ao la-
do do estabelecimento. Em lágri-
mas, uns consolavam os outros. “É 
muito difícil, uma situação muito 
delicada. É muito triste ver isso”, 
disse chorando um homem com 
o uniforme da empresa.

Síndico do condomínio Eviden-
ce — edifício ao lado do Fornassa 
—, Adolfo Martins, 52, lembra que 
a esposa entrou desesperada no 
apartamento do casal, no segun-
do andar, e disse que o restaurante 
havia pegado fogo. Com o incêndio 
tomando grandes proporções, o 
responsável pelo residencial come-
çou a bater na porta de todos os vi-
zinhos pedindo para que evacuas-
sem o prédio, devido ao risco o de 
explosão. “Quando eu vi, eu fiquei 
assustado, porque lembrei que, na 
divisa do muro do residencial com 
o restaurante, tem um depósito 
com dois cilindros de gás enormes. 
Decidi, junto com ela, fechar as ja-
nelas do apartamento, pegar nos-
sos pets e ir na porta de cada apar-
tamento avisar que o restaurante 
estava pegando fogo, porque estava 
correndo o risco de explosão, além 
de solicitar que eles descessem pe-
la escada de emergência. Foi muito 
assustador”, afirmou.

*  Estagiários sob a supervisão  
de Guilherme Marinho

Tragédias
sob chamas
em Brasília

Levantamento feito pelo Cor-
reio mostra que este ano hou-
ve, pelo menos, 21 casos de in-
cêndios no Distrito Federal. Am-
pliando a referência, consideran-
do os últimos 12 meses, são, no 
mínimo, 38 casos. Veja alguns.

30 de maio de 2022: Um in-
cêndio destruiu completamente 
cerca de 20 bancas da Feira dos 
Importados. Militares de nove 
quartéis foram convocados para 
conter o incêndio, em um traba-
lho que durou mais de 10 horas.

19 de março de 2022: Um in-
cêndio atingiu um dos anexos do 
Palácio do Planalto. Um militar 
da Aeronáutica, que ajudou no 

primeiro combate ao fogo, foi en-
caminhado para o Hospital das 
Forças Armadas (HFA) para ave-
riguação médica, por ter inala-
do fumaça.

21 de dezembro de 2021: Um 
incêndio atingiu o Complexo 
Gastronômico Casa Maaya. O fo-
go logo foi controlado e ninguém 
ficou ferido, mas, de longe, foi 
possível ver a grande quantida-
de de fumaça que saía do local.

11 de novembro de 2021: Um 
incêndio atingiu um quiosque 
no Setor de Rádio e TV Sul, por 
volta das 11h40, gerado por uma 
troca de botijões de gás. Segun-
do o dono da banca, o entrega-
dor deixou uma válvula escapar 
durante a troca do equipamento. 
Ninguém se feriu.

26 de setembro de 2021: in-
cêndio que atingiu uma fábri-
ca de sandálias nas margens da 

BR-040, na área de Santa Ma-
ria. Os bombeiros controlaram 
as chamas e realizaram um rá-
pido rescaldo. Não houve feridos.

9 de setembro de 2021: Um 
incêndio destruiu o restauran-
te Dona Ju Cozinha e Bar, em 
Águas Claras. As chamas fo-
ram controladas no começo da 
manhã. O local contava com 
animais exóticos, que, assim 
como clientes e integrantes, 
não se feriram.

15 de agosto de 2021: Uma 
explosão atingiu a subestação de 
energia da 910/911 Norte e deixou 
algumas regiões sem luz. Após rea-
lização de manobras, o problema 
foi solucionado. Não houve feridos

5 de julho de 2021: Um prin-
cípio de incêndio atingiu o Gar-
vey Park Hotel, no Setor Hotelei-
ro Norte. As chamas consumiram 
parte de uma loja de correspon-
dência, que fica no térreo. Nin-
guém ficou ferido.

Memória
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Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

Ex-dono do Piantella 
será candidato no 
partido de Bolsonaro

O Piantella, palco de tantas costuras e bastidores do 
poder em Brasília, vai entrar de vez para a política. Na 
verdade, seu fundador. O empresário Marco Aurélio 
Costa, que inaugurou o restaurante em 1974, se filiou 
ao PL e vai concorrer a um mandato de deputado 
federal. Ele aceitou o convite do ex-governador 
José Roberto Arruda, antigo frequentador das 
movimentadas mesas com parlamentares e ministros, 
e da deputada Flávia Arruda, ambos do PL. Vai lançar a 
pré-candidatura em 13 de junho.

Na urna eletrônica, usará o nome pelo qual é 
conhecido: Marco Aurélio Piantella. Ele diz que sua 
bandeira será um trabalho em defesa de garçons, 
chefs de cozinha e empresários envolvidos no ramo 
de gastronomia. “Conheço a alma e o coração dessas 
pessoas”, disse à coluna. Marco Aurélio vendeu o 
restaurante em 2014, que durante a pandemia acabou 
fechando as portas. Mas os 40 anos de convivência 
com o meio político, de políticos influentes, como 
Ulysses Guimarães e Luis Eduardo Magalhães, 
a jornalistas, lhe garantiram experiência para 
agora trilhar o próprio caminho no Congresso. 
Na campanha, estará ao lado do casal 
Arruda e do presidente Jair Bolsonaro.

ANA MARIA CAMPOS

anacampos.df@dabr.com.br

EXECUTIVO / 

Ideias para o futuro da capital

  Documento feito pelo Codese faz parte do relatório O DF que a gente quer, que será finalizado em julho 

C
omo parte do estudo O DF 
que a gente quer — Visão 
2040, o Conselho de Desen-
volvimento Econômico Sus-

tentável e Estratégico do Distrito 
Federal (Codese) entregou o re-
latório Panorama de Desenvolvi-
mento do DF — Maio 2022 ao Exe-
cutivo local, ontem. O documen-
to apresenta o diagnóstico da evo-
lução da capital na última década 
para auxiliar na identificação dos 
desafios ao progresso de Brasília. 
No evento de divulgação do rela-
tório, o governador Ibaneis Rocha 
(MDB) reuniu-se com a sociedade 
civil e celebrou a redução de 19,6% 
para 15,9% na taxa de desemprego 
na capital do país.

Ibaneis destacou a importân-
cia do estudo elaborado pelo con-
selho para nortear as decisões do 
governo. “É um trabalho bastante 
amplo, ele busca as raízes dentro 
de cada uma das regiões admi-
nistrativas”, comentou. Em julho, 
o Codese vai apresentar um novo 
estudo com o projeto técnico de 
desenvolvimento econômico sus-
tentável para a capital.

O relatório final com indica-
tivos até 2040 será entregue im-
presso, em agosto, a todos os can-
didatos a governador do DF nas 
eleições de outubro, para que 

Ibaneis se reuniu com membros do Codese na entrega do Panorama do Desenvolvimento do DF

Renato Alves/Agência Brasília.

 » JÚLIA ELEUTÉRIO

e entregue aos candidatos a governador, em agosto. Ibaneis Rocha comemorou a queda no desemprego

eles se comprometam em exe-
cutá-lo, conforme as necessida-
des da cidade. “Traz um horizon-
te mais amplo e bem diferente de 
um mandato de quatro anos, em 
que a gente tem, ali, as priorida-
des, as emergências, as dificulda-
des do dia a dia e esse olhar que o 
Codese traz sobre um projeto de 
18 anos, uma amplitude muito 
grande”, ressaltou Ibaneis Rocha.

O presidente do Codese, Leo-
nardo Ávila, explicou que o diag-
nóstico é uma análise na qual se 
tem todas as unidades da federa-
ção comparadas com dados liga-
dos à saúde, à educação, à mo-
radia, ao transporte, à renda e à 
desigualdade social. O conselho 
foi criado em março de 2017, por 
meio da iniciativa da sociedade 
civil organizada, com o objetivo 

de participar ativamente do pla-
nejamento econômico sustentá-
vel de Brasília e do Entorno. “To-
do esse trabalho é um panorama 
de dez anos, se evoluiu ou se pio-
rou. A gente tem um indicador 
para que os governantes possam 
trabalhar os itens que nós esta-
mos mal ou mais mal posiciona-
dos em relação a outros estados 
ou em relação a outras cidades 

comparativas”, completou o pre-
sidente da entidade.

Na educação, o DF ocupa a se-
gunda posição no ranking das uni-
dades da federação em Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica — Ensino Fundamental I 
(Ideb). Em relação aos estados de 
comparação, a nota total do índi-
ce brasiliense em 2019, que inclui 
escolas públicas e privadas, foi a 
mesma de Minas Gerais, ficando 
abaixo apenas de São Paulo.

Em contrapartida, a taxa de cri-
mes contra o patrimônio do DF es-
tá alta, com o DF em 25ª no ranking 
das federações mais seguras. O do-
cumento mostra que, em 2020, a 
capital apresentou um dos maio-
res índices de crimes contra o pa-
trimônio do país, ficando abaixo de 
Amapá e Rondônia. Além disso, a 
taxa da capital do país é 6,8 vezes 
maior que a de Santa Catarina, o 
melhor colocado.

Para o futuro da capital do Bra-
sil, Ávila espera que Brasília de 2040 
seja uma metrópole verde, inte-
grada, criativa e próspera. “Brasí-
lia é muito plural, nós temos opor-
tunidade no Governo Federal, nas 
questões políticas não só do nos-
so governo, mas das embaixadas 
também. Muita questão ligada à 
ciência, à tecnologia, que é uma 
das vocações da nossa cidade, em 
biotecnologia, áreas de tecnologia 

de informática, de inovação. Todas 
essas áreas são bem propensas pa-
ra a população”, ponderou o presi-
dente do Codese.

Trabalho

Segundo dados publicados na 
Pesquisa de Emprego e Desempre-
go (PED), realizada pela Codeplan 
e pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socieconô-
micos (Dieese), o DF registrou que-
da no número de pessoas sem ocu-
pação que buscam emprego. A ta-
xa caiu de 19,6% para 15,9%, entre 
abril de 2021 e o mesmo período 
de 2022. De acordo com a pesqui-
sa, este ano, havia 262 mil desem-
pregados, 20 mil a menos do que 
no mês do ano anterior.

Ibaneis Rocha avaliou que o bom 
resultado se deu graças à atuação do 
Executivo local com os setores pro-
dutivos. “Conseguimos descer da 
marca de 300 mil desempregados, 
que era histórica aqui. Estamos vi-
vendo um período de aumento da 
quantidade de empregos na nos-
sa cidade. Isso é a prova de que o 
nosso empresariado está pujante, 
está acreditando na cidade. Se os 
empresários não tiverem seguran-
ça jurídica para acreditar no desen-
volvimento do DF, certamente eles 
não estariam empregando como es-
tão fazendo”, pontuou o governador.
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Cada um na sua…
Enquanto Marco Aurélio Costa se prepara para fazer 

campanha a deputado no PL, seu ex-sócio no Piantella, 
o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, 
fez, nesta semana, um gesto político em Paris contra 
o presidente. Gritou “Fora, Bolsonaro”, em Roland 
Garros, durante uma partida de tênis entre o alemão 
Alexander Zverev e o espanhol Carlos Alcaraz. Foi no 
Piantella, aliás, que Lula celebrou, em dezembro de 
2002, a primeira diplomação como presidente do Brasil. 
No restaurante mais famoso da história da política de 
Brasília, nunca houve barreiras ideológicas.

Na mira de fake news
A deputada Flávia Arruda 

(PL) nega desistência de sua pré-
candidatura ao Senado. Ela tem sido 
vítima de fake news espalhadas pela 
militância virtual bolsonarista-raiz que 
defende a candidatura da ex-ministra 
Damares Alves, também pré-candidata ao 
Senado. Até o registro oficial das candidaturas, 
Flávia terá de decidir se mantém a disposição de enfrentar a 
guerra. Sem contar que o destino da ex-ministra da Secretaria de 
Governo da Presidência da República está atrelado também a uma 
eventual candidatura do marido, José Roberto Arruda.

Policiais civis em campanha
Os presidentes dos sindicatos da Polícia Civil se licenciaram para entrar 

em campanha. Alex Galvão, do Sinpol, está no Podemos e vai concorrer 
a uma vaga de deputado distrital. Rafael Sampaio (PL) se afastou do 
Sindepo para mergulhar na pré-candidatura a deputado federal. Galvão 
será substituído pelo agente aposentado Enoque Venâncio. O delegado 
Marcelo Portela assume no lugar de Sampaio.

Valorizando institutos 
que promovem estudos

A Proposta de Emenda à Constituição que 
torna o Inep, o IBGE e o Ipea instituições 
permanentes de Estado foi aprovada ontem 
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado. De autoria da senadora Leila 
Barros (PDT-DF), a PEC 27/21 tem como 
objetivo preservar as entidades responsáveis 
pela produção das estatísticas nacionais 
das ingerências políticas e descontinuidade 
administrativa. Agora, o texto segue para 
análise do Plenário do Senado. O relator, 
senador Jorge Kajuru (Podemos-GO), incluiu o CNPq e a Capes no rol de 
entidades que também serão alçadas à condição de instituições de Estado.

O lobby dos padrinhos
Vai longe a disputa na federação 

PSDB-Cidadania. O presidente do 
PSDB, Bruno Araújo, tem garantido ao 
senador Izalci Lucas (PSDB-DF) que ele 
será o candidato do grupo ao governo 
do DF. Mas o presidente do Cidadania, 
Roberto Freire, assegura que a deputada 
Paula Belmonte (Cidadania-DF) estará 
numa chapa majoritária. Ou seja, será 
vice ou candidata ao Senado, e ela só topa ir com Reguffe (UB-DF). Freire 
gravou um vídeo ao lado de Paula com a garantia de que os planos da 
deputada vão vingar. “Nós, do Cidadania, estamos tendo protagonismo e, 
com a federação, teremos protagonismo ainda maior”, disse Freire.

Vaga aberta para o PSB
A chapa da federação PT-PV-PCdoB no 

DF já definiu o pré-candidato ao governo, 
Leandro Grass (PV), e ao Senado, Rosilene 
Corrêa (PT). Falta encontrar o vice. Ou a 
vice. A frente vai oferecer a vaga ao PSB. 
Mas o partido tem pré-candidato, Rafael 
Parente, que está animado com a 
pré-campanha ao governo.

Amigos, adversários…
Leandro Grass (PV) e Rafael Parente 

(PSB) são da mesma geração e sempre 
foram amigos. Começaram na política 
juntos, em movimentos de renovação, 
como o Agora. Já prometerem no passado 
que um não seria candidato contra o outro. 
Mas, hoje, são adversários no mesmo 
propósito de concorrer ao governo do DF.

Repridução/Instagram

Senado homenageia Murilo Badaró
O Senado aprovou ontem projeto de lei que 

denomina Estrada Senador Murilo Badaró o 
trecho rodoviário da BR-367 que faz a ligação 
de pouco mais de 100km entre os municípios 
de Minas Novas e Araçuaí, em Minas Gerais. 
O relatório foi apresentado pelo relator ad 
hoc, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
presidente do Senado. “Homenagem singela 
e justa ao grande político mineiro que foi o 
senador Murilo Badaró. Ele conhecia os 853 
municípios de Minas Gerais”, disse Pacheco. 
Murilo Badaró foi deputado estadual, 
deputado federal, senador, advogado, escritor 
e orador. O projeto segue, agora, para sanção 
do presidente Jair Bolsonaro.
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Crônica da Cidade

A luz de 
São João

Parece que o frio vinha para ar-
rasar e para tornar ainda mais im-
periosas e urgentes as festas de São 
João. Mesmo assim, que elas venham, 
pois serão bem-vindas. Em matéria 
de são-joão não perdemos para ne-
nhuma das outras capitais. É o que 
mostrou a pesquisa desenvolvida pe-
la JLeiva Cultura & Esporte, divulga-
da em 2018. Brasília é a capital que 
mais brinca no período junino. Eu 

já sabia, ou melhor, eu desconfiava, 
mas a pesquisa conferiu legitimida-
de científica às minhas impressões.

 É festa para todos os lados. Ain-
da é um espaço muito democrático 
e o mais agregador em nosso terri-
tório, mais até do que o carnaval, 
que se deixou contaminar pela vio-
lência. Qualquer escola, igreja ou 
condomínio pode se mobilizar e or-
ganizar uma.

Lembro de sair de carro muitas ve-
zes sem roteiro e, em um átimo, en-
contrar alguma festa em uma super-
quadra para os meus filhos se diverti-
rem. Era algo mágico, a gente tinha a 
certeza de que ia topar com uma em 
algum lugar. E, de fato, nos aproxi-
mávamos de uma quadra, ouvíamos 

o som do forró de longe, chegávamos 
mais próximo e se descortinava a fo-
gueira e o movimento.

Não era preciso pedir autoriza-
ção ou licença. Por alguns instan-
tes, proporcionava a sensação boa 
de pertencimento. Brasília perdeu 
muito o espírito público dos tem-
pos utópicos, mas ele ainda resiste 
nas festas de são-joão, que se mul-
tiplicam pelas superquadras, pelas 
igrejas, pelos clubes, pelas reparti-
ções e pelos condomínios.

Talvez pelo fato de morarmos em 
uma cidade artificial, tenhamos a 
necessidade de, em algum momen-
to, cultivar ancestralidades, abando-
nar o mundo virtual, botar os pés no 
chão de voltar para a conversa olho 

no olho ao lado da fogueira, com for-
ró como trilha sonora para celebrar 
asa coisas simples da vida.

Não gosto das megafestas, movi-
das a música breganeja, funk, axé 
ou qualquer gênero em voga. Pre-
firo as festinhas despretensiosas, 
em que qualquer um pode entrar e, 
de preferência, comer o que quiser, 
sem pagar nada. Está mais em sin-
tonia com o espírito de comunhão 
que animava as festanças primitivos 
de agradecimento aos deuses pelas 
colheitas fecundas. Imagino que São 
João, São Pedro e Santo Antônio, pa-
tronos do folguedo, ficariam felizes 
com a generosidade.

A que considerei a mais simpática 
foi a promovida por um condomínio 

próximo à área onde moro. Os mo-
radores se organizaram para ofere-
cer tudo de graça para a comunidade. 
Qualquer pessoa que passasse, podia 
entrar, ouvir música, comer e ainda 
levar uns salgadinhos, um bolo ou um 
doce para os que ficaram em casa.

Na década de 1980, curti festas 
magníficas no Cresça, animadas pe-
lo Trio Siridó, no Clube da Imprensa 
(animadas pelo mesmo Trio Siridó) e 
na Casa do Ceará (com Luiz Gonza-
ga). As noites frias brasilianas, crave-
jadas de estrelas, pedem uma festa de 
são-joão. Todos os condomínios pro-
movem festanças animadas. No fim 
de semana, promoveremos uma fes-
tinha só para alegrar as crianças e es-
quentar o coração.

Vacinação ampliada no DF

Pessoas maiores de 50 anos poderão se imunizar com a quarta dose a partir de hoje. Diante do aumento de casos de covid-19, 
aumenta a procura por teste rápido na rede pública. Taxa de transmissão da doença teve leve queda e chegou a 1,47 

O 
governador do Distrito 
Federal, Ibaneis Rocha 
(MDB), anunciou, nas re-
des sociais, que, a partir 

de amanhã, pessoas maiores de 
50 anos vão poder tomar a quarta 
dose contra a covid-19. Enquanto 
isso, aumentam os casos da doen-
ça na capital, assim como a velo-
cidade de transmissão do vírus, 
com taxa em 1,47 registrada nes-
sa quarta-feira, índice preocupan-
te. A procura por testes nos postos 
de saúde aumentou nos últimos 
dias, como no ponto instalado na 
Rodoviária do Plano Piloto, de ma-
nhã, a fila passava de 50 pessoas.

A feirante Alaíde Silva, 53 
anos, levou as filhas, Bárbara 
Reis, 23, Alice Reis, 10, para tes-
tagem. Após saber que o marido 
foi diagnosticado com covid-19 
na mesma manhã e local, ela 
decidiu fazer o teste junto das 

filhas. “Meu 
marido te-
ve febre, dor 
de garganta, 
dor no cor-
po, come-
çou a sentir 
os sintomas 
no domin-
go à noite e 
achou que 
era uma gri-

pe”, conta. A moradora de Sobra-
dinho diz que a família chegou 
de viagem no último domingo 
de um evento religioso em uma 
chácara na Cidade Ocidental, no 
Entorno do DF, quando o com-
panheiro começou a passar mal.

“Vim fazer o teste por preo-
cupação, devido ao contato que 
tenho com a minha mãe, com 
os meus familiares, e porque sou 
feirante e tenho de atender meus 
clientes”, relata Alaíde. Um caso 
parecido ocorreu com a designer 
Ânia Gomes, 27, que chegou no 
posto ao lado de um amigo. Mo-
radores do Lago Norte, eles foram 
fazer o teste após terem tido con-
tato em casa com um conhecido 
e a mãe dele. “Estou com coriza 
há dois dias, o que me fez vir pa-
ra saber se estou com covid-19, 
porque aí eu me isolo e não pas-
so para os outros”, afirma.

Antes de chegar à Rodoviária, 
Ânia tentou fazer o teste na UBS 

Mortes de não vacinados

As três doses de Giovanna vão 
ajudá-la a se proteger do vírus, 
o que não surtiu efeito para 325 
pessoas não vacinadas ou com 
esquema vacinal incompleto que 
morreram este ano. Segundo a Se-
cretaria de Saúde, representam 
72,8% dos 474 óbitos de morado-
res do DF entre 1º de janeiro e 30 
de maio deste ano. Do total, 129 
óbitos (27,2%) ocorreram no gru-
po de pessoas que terminaram de 
se vacinar corretamente. A SES-
DF considera vacinados os indi-
víduos que receberam o esquema 
básico (primeira e segunda dose 
ou dose única) e dose de reforço, 
ou indivíduos com esquema bá-
sico ainda no aguardo de prazo 
para aplicação da dose de reforço.

Boletim Epidemiológico

O Boletim Epidemiológico da 
Secretaria de Saúde mostrou, on-
tem, que a taxa de transmissão di-
minuiu de 1,5 para 1,47, número 
que ainda está acima de 1, quan-
do a crise sanitária tende a pio-
rar. Mas os casos diários aumen-
taram, de 2.142 para 2.274 diag-
nósticos positivos do novo coro-
navírus. A pasta notificou uma 
morte pela doença, de um idoso 
com mais de 80 anos no Hospital 
Regional de Ceilândia (HRC). Ele, 
que tinha cardiopatia, faleceu em 
28 de maio na unidade. Assim co-
mo na terça-feira, a média móvel 
de mortes segue estável em 0,40, 
número 77% menor do que há 14 
dias. No mesmo período, o indi-
cador de casos ficou em 1.873, o 
que está 298% maior em relação 
há duas semanas.

2 da Asa Norte, nas entrequa-
dras 114/115, mas o local esta-
va cheio. “Nos informaram que 
tinha 40 senhas distribuídas de 
manhã, e que iriam dar mais 40 
às 13h, mas a gente não quis es-
perar”, detalha a designer.

Quem também foi diagnos-
ticado com o vírus foi o padras-
to da estudante de farmácia 

Giovanna Maria, 19. Ela saiu do 
trabalho, em uma clínica do Se-
tor Comercial Norte (SCN), e 
chegou a pé ao posto da Rodoviá-
ria. A jovem conta que, na última 
sexta-feira, teve contato com o 
padrasto, que testou positivo pa-
ra o vírus no mesmo dia. “Minha 
mãe também fez teste no sábado, 
quando deu negativo, mas ela fez 

outro ontem, que deu positivo”, 
relata. Desde a manhã dessa ter-
ça-feira, ela sentia dor no corpo, 
na garganta e o nariz entupido.

Giovanna defende que o GDF 
deveria voltar com a obrigação 
do uso de máscara em local 
aberto e fechado para conter o 
aumento de casos de covid-19. 
“Depois que tiraram a obrigação, 

muitos pacientes da clínica on-
de eu trabalho estão indo sem 
máscara, inclusive alguns cole-
gas também”, afirma a recepcio-
nista. Com cerca de 15 minutos 
de espera, ela soube que o teste 
deu resultado positivo. “Mas o 
bom é que estou com três doses 
da vacina”, anima-se a morado-
ra do Riacho Fundo 2.

Com o avanço do número de casos de covid, brasilienses lotaram o posto da Rodoviária do Plano Piloto para testagem

Minervino Júnior/CB/D.A Press

 » PEDRO MARRA

Obituário

 » Campo da Esperança

Ednalva Maurício Tomaz, 52 anos
Elaine Garcia D'ávila Guedes, 
71 anos
Hermes Moreira dos Santos, 
84 anos
Lecy Marinho de Souza, 71 anos
Linda Alcantara Borges, menos 
de 1 ano
Marco Ângelo Ramos Vieira, 
48 anos
Maria José Campos, 77 anos
Maristhea Xavier Nepomuceno, 
96 anos

Noah Sales Santana, menos 
de 1 ano
Osias Gonçalves dos Santos, 
67 anos
Rute Gama dos Santos, 97 anos

 » Taguatinga

Benedita Naves da Silva, 
88 anos
Carmelita Martins Soares da 
Silva, 92 anos
Edmílson Alves da Silva,
67 anos
Felismina Rios da Silva, 89 anos

Irani de Fátima Moreira Rosa, 
64 anos
João Ferreira da Cruz, 83 anos
José Ferreira da Cunha, 75 anos
Judite Gomes Pereira, 76 anos
Manuel Sebastião dos Santos, 
92 anos
Ormindo Pereira de Souza, 
94 anos
Ravi de Souza Neres, menos 
de 1 ano
Ridlys Pinto de Araújo, 44 anos
Rosângela Pereira da Silva, 
54 anos

 » Gama

Antônio Ramos dos Reis, 87 
anos
Lucivanio Lins de Oliveira, 57 
anos
Patricia Mourão Pinto, 50 anos
Paulo Clementino Vidal, 83 
anos
Renan Freire de Lima, 70 anos

 » Planaltina

Ezequias Martins de Sousa, 55 
anos
Ivonei Gomes da Silva, 58 anos

Lourival Elias da Cruz, 
67 anos
Renato Bocayuva, 49 anos
Walter Eustáquio de Oliveira, 
68 anos

 » Sobradinho

José Beleza, 55 anos
Maria Aparecida de Melo, 
68 anos
Maria de Fátima de Jesus 
Andrade, 57 anos
Sebastião Longuinho de Farias, 
80 anos

Severino Fernandes de Castro, 
77 anos
Valnei Carvalho Barbosa, 
67 anos

 » Jardim Metropolitano

Cleonice Aparecida Tejada de 
Medeiros, 65 anos
Elidio Sinezio da Mota, 89 anos
Marcio Lopes da Silva, 61 anos 
(cremação)
Manoel Sebastião Machado, 
69 anos (cremação)

Sepultamentos realizados em 1º de junho 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

Alaíde Silva com as filhas Bárbara e Alice: o marido testou positivo

Pedro Marra/CB/D.A.Press

Giovanna Maria fez teste após sentir sintomas da doença

Pedro Marra/CB/D.A.Press

Aponte seu celular e 
confira os locais de 
vacinação contra a 

covid-19 no DF
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Os homens são como os vinhos: a 
idade azeda os maus e apura os bons.

Cícero

NotCo usa inteligência artificial 
para substituir carne por vegetal

Empresa de tecnologia de alimentos com crescimento mais rápido 
na América Latina, a NotCo, unicórnio global, expande no Brasil. Agora, 
foca na região Centro-Oeste, especialmente no Distrito Federal. É uma 
foodtech de alimentos alternativos, à base de plantas, para produtos de 
origem animal. E usa inteligência artificial para desenvolver suas receitas.

Dia Livre de Impostos
Hoje, 2 de junho, lojistas de todo o país comercializarão 

seus produtos e serviços sem repassar o valor da tributação 
aos clientes. O Dia Livre de Impostos (DLI) é uma ação de 
protesto realizada pela Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas 
Jovem. A rede de farmácias Drogafuji participa da ação no DF. 
Alguns de seus produtos terão descontos correspondentes 
aos encargos tributários. Lojistas dos setores de vestuário, 
calçados e acessórios também vão aderir ao movimento.

Aberta temporada 
Hidden na 904 sul

Brasília vai começar a descobrir, a partir de hoje, a 
4ª edição do Hidden. Com o local mantido em segredo 
até então, acaba de ser anunciado o endereço da balada 
de inverno brasiliense: Espaço da Eletronorte na 904 
Sul (antiga sede da CEB). Com a última edição realizada 
em 2019, na Ilha do Parque da Cidade, o clima é de 
retomada e de muitas novidades. “A ideia é festejar 
muito essa possibilidade do reencontro, da balada de 
qualidade, do inusitado com uma energia super especial 
e várias inovações”, conta a empresária Mari Braga.

VIOLÊNCIA

Ação da PMGO sob suspeita
Policia do DF investiga denúncias de que Wendel Lima Sousa, 43 anos, teria sido morto em uma abordagem de PMs goianos

A 
Polícia Civil do Distrito 
Federal (PCDF) inves-
tiga o caso de um ho-
mem que teria sido mor-

to durante abordagem policial 
em Santa Maria. De acordo com 
relatos de testemunhas, Wendel 
Lima Sousa, 43 anos, foi deixa-
do por homens da Polícia Mili-
tar de Goiás (PMGO) na Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) 
do Gama, onde morreu. O caso 
aconteceu em 25 de maio e é in-
vestigado pela 33ª Delegacia de 
Polícia (Santa Maria).

Segundo testemunhas, Wen-
del e outros dois homens te-
riam sido abordados por volta 
das 16h por uma equipe tática 
da PMGO. A vítima teria sido le-
vada para uma mata junto com 
os outros interpelados. Por vol-
ta das 22h, familiares de Wen-
del receberam a notícia de que 
ele teria sido deixado no hospi-
tal por militares.

Ao Correio, um parente da 
vítima, que optou por não se 
identificar, recordou o caso e 
falou sobre as horas agonian-
tes sem ter notícias de Wendel. 
Ele registrou ocorrência contra 
os policiais envolvidos na abor-
dagem, em Santa Maria. Em de-
poimento, contou que procu-
rou o pai após receber uma li-
gação da mãe, dizendo que ele 
não havia retornado para casa. 
Após ser avisado por um conhe-
cido, que reconheceu o corpo 
de Wendel na UPA, foi até o lo-
cal e recebeu a informação de 
que o pai teria falecido por vol-
ta das 17h40. O filho afirmou, 
ainda, que fez o reconhecimen-
to do corpo e viu diversas lesões 
na cabeça da vítima.

A 33ª instaurou inquérito po-
licial para apurar o caso, que 
também foi encaminhado à Cor-
regedoria da Polícia Militar e ao 
Ministério Público do Estado de 
Goiás. De acordo com a delega-
da responsável, Cláudia Alcânta-
ra, testemunhas ainda estão sen-
do ouvidas. “Após ouvir os depoi-
mentos, vamos relatar o inqué-
rito e encaminhar ao Judiciário 
para ver se a investigação irá se 
manter no DF, ou se será transfe-
rida para Goiás”, informa.

De acordo com a delegada, a 
família está aflita e consterna-
da com toda a situação. “Estão 
todos revoltados e muito ame-
drontados. As testemunhas tam-
bém estão com medo, por se tra-
tar de uma ocorrência com poli-
ciais envolvidos”, revelou.

O Correio procurou a assesso-
ria da PMGO e, até fechamento 
desta edição, não houve respos-
ta. O espaço segue aberto para 
posicionamento. 

33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) investiga o caso, que também está na Corregedoria da PMGO e no Ministério Público de Goiás

Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press

 » ANA MARIA POL

Maurício Alonso/Divulgação

Coletivo Casa de rua/Divulgação

Renato Alves/Agência Brasília

Sustentabilidade
“As alternativas vegetais economizam recursos 

sendo mais sustentáveis para o planeta”, explica 
Maurício Alonso, general manager da Notco Brasil.

Giuseppe, o algoritmo
A NotCo inovou ao usar inteligência 

artificial. Trabalhando com um algoritmo 
próprio, apelidado de Giuseppe, a ferramenta 
é responsável por buscar em sua base de dados 
qual a combinação de vegetais que vai gerar um 
alimento com sabor, textura, aroma e aparência 
mais similares dos de origem animal replicado.

Sabor
“Essa inovação nos permite acelerar o processo 

de desenvolvimento, reproduzindo a comida de 
base animal, mas usando 100% plantas e fazendo 
o sabor ser ainda melhor”, garante Alonso.

Expansão
NotCo nasceu no Chile e tem na sua linha 

leite, sorvete, hambúrguer e “frango” vegetal. 
A empresa chegou em 2019 no Brasil e está 
em 80% do território nacional. Pretende, até o 
final do ano, ser comercializada em todos os 
pontos de vendas do país. Com a expansão, os 
principais mercados da capital federal, como 
Super Adega e Dia a Dia, passam a contar, 
agora, com todas as categorias da marca.

Galeria de arte
Música, gastronomia, décor e cultura fazem parte 

do “combo” oferecido pelo Hidden, que, agora, terá 
uma galeria de arte para receber obras de artistas 
brasilienses. O Coletivo Casa de Rua, formado por 
grafiteiros e fotógrafos de Brasília, inauguram o espaço.

Balanço de metas para o Codese
Em 2018, o então candidato ao GDF Ibaneis Rocha assinou 

o compromisso com o Codese de, se eleito, executar o plano 
de metas de desenvolvimento para 2025, apresentado pela 
entidade na época. Segundo relatório da Secretaria de Governo, 
foram analisadas as ações prioritárias. E, de um total de 334 
ações propostas pelo Codese, a gestão Ibaneis realizou ou 
está em realizando 273 ações (82% do proposto). Ontem, 
Ibaneis, na condição de governador, reafirmou o compromisso 
junto ao presidente do Conselho, Leonardo de Ávila.

A 24ª Delegacia de Polícia 
(Setor O) investiga o caso de 
um casal gay, residente em Cei-
lândia, que afirma ter sido víti-
ma de homofobia, por volta das 
18h de terça-feira. De acordo 
com o relato de uma das vítimas 
à corporação, um homem, vizi-
nho do casal, o teria xingado de 
“viado”, desferido um soco em 
seu nariz, e atirado diversos ob-
jetos em sua direção. O crime é 

investigado como lesão corporal 
e injúria preconceituosa.

Segundo informações preli-
minares da PCDF, o casal mora 
junto, na QNO, há dois anos. De 
acordo com o depoimento das ví-
timas, uma delas estava em casa 
quando o vizinho, que mora no 
mesmo terreno, chegou embria-
gado, agrediu os animais e come-
çou a confusão. Conforme o rela-
to do casal, o vizinho é agressivo 

e já foi flagrado diversas vezes 
batendo na própria esposa. 

Crime

Uma decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) de junho de 
2019 permitiu a criminalização da 
homofobia e transfobia. Os minis-
tros consideraram que atos pre-
conceituosos contra homosse-
xuais e transexuais passariam a 

ser enquadrados no crime de ra-
cismo. A lei prevê que “praticar, 
induzir ou incitar a discriminação 
ou preconceito” em razão da orien-
tação sexual da pessoa poderá ser 
considerado crime e a pena será de 
um a três anos. Se houver divulga-
ção ampla de ato homofóbico em 
meios de comunicação, como pu-
blicação em rede social, a pena se-
rá de dois a cinco anos. Em am bas 
as situações, haverá multa. (AMP)

Casal gay é agredido em Ceilândia

PCDF investiga as circunstâncias 
da morte de Wendel Lima Sousa

Material cedido ao Correio
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AMIZADE E AFETO, 
CURSO DE CORTE E COSTURA SOCIAL PROMOVE 
EMPODERAMENTO E PROFISSIONALIZAÇÃO 
FEMININA DE FORMA GRATUITA PARA 
MULHERES. ATÉ O FIM DO ANO, A EXPECTATIVA 
É PROFISSIONALIZAR 150 ALUNAS

E
ntre as máquinas de costu-
ras, bordados e tecidos, as 
alunas da primeira turma de 
qualificação profissional, do 

projeto Ação Social Caminheiros 
de Antônio de Pádua (Ascap-BsB), 
aprendem técnicas de confecção 
que garantem muito mais do que 
renda. A iniciativa é destinada a 
mulheres marginalizadas ou em 
situação de vulnerabilidade emo-
cional e socioeconômica. 

“Antes, estava sempre triste em 
casa, mas quando comecei a vir para 
cá, voltei a sorrir”, destaca Lucicleide 
Mesquita, 50 anos, moradora do Setor 
O. “Fazer o curso fez bem para o meu 
coração, para a minha alma. Nunca 
sequer tinha costurado, foi a primeira 
vez aqui e quem ver o resultado final 
(das peças) nem acredita que cheguei 
aqui sem saber nada”, afirma.

O projeto nomeado de “Forta-
lecimento do protagonismo social, 
da saúde emocional e qualifica-
ção profissional em comunidades 
do DF” tem o objetivo de formar 
até 150 mulheres. Para a iniciati-
va, a Ascap recebeu uma emenda 
de R$ 150 mil destinada pela sena-
dora Leila Barros, repassada pelo 
Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos. A presiden-
te da Ascap, Salvelina Pereira Ca-
bral, salienta que a ideia do projeto 
“é mostrar que a solidariedade ao 
próximo não deve ser apenas sen-
timento, mas uma atitude”.

Salvelina reforça que o empodera-
mento é o grande diferencial propor-
cionado pela chamada costura social. 
“Fazemos um trabalho com mui-
ta vontade de ajudar e servir. Nossa 
vontade é ampliar o nosso atendi-
mento, oferecer mais cursos, aten-
der mais pessoas e dar mais apoio 
psicológico”, conta. A Ascap pretende 
montar a infraestrutura de um galpão 
para ampliar as atividades.

A primeira turma do 
Curso de Corte e Costura 

recebeu os diplomas 
no último sábado. 

A expectativa é formar 
150 pessoas no projeto 

Fotos: Edis Henrique Peres/CB » EDIS HENRIQUE PERES

Agripina Oliveira, 
de 68 anos, conseguiu 
ganhar um dinheirinho 
com o curso

Na avaliação de Marilucia Lo-
pez, 41, moradora de Ceilândia, a 
chance de fazer o curso é a reto-
mada de um sonho de infância. 
“Sempre quis ser estilista e traba-
lhar com costura, mas acabei fi-
cando sem oportunidade. Quando 
surgiu o curso, decidi que ia agar-
rar a chance com tudo. Agora, que-
ro me aperfeiçoar ao máximo e, no 
futuro, quem sabe até teremos um 

desfile com roupas que eu mesmo 
desenhei e costurei?”, se anima.

O entusiasmo que Marilucia 
sente para lutar por seu objetivo 
é graças ao apoio que recebe. “Te-
mos essa força devido às pessoas 
que mostram para a gente que po-
demos realizar os nossos sonhos, 
podemos ir atrás do que quere-
mos”, assegura. É essa rede de apoio 
que também faz a diferença para 

Marlene Almeida, de 61 anos. “Cria-
mos amizades aqui para a vida to-
da, tinha gente que morava perto 
da minha rua e eu não conhecia. 
Agora mantemos esse laço”, conta.

“Colcha de sentimentos”

Designer de moda e professo-
ra do curso, Suzete Pereira Cunha 
detalha que, ao todo, o curso tem 

60 horas, são praticamente dois 
meses de duração. Essa primeira 
turma teve nove alunas, pois te-
ve um caráter mais experimental. 
Mas ainda teremos mais nove tur-
mas, para finalizar as 150 pessoas 
capacitadas”, garante. Suzete diz 
que o curso é uma etapa inicial da 
costura para as mulheres. “Aqui 
elas constroem muitos laços de 
amizade, formam essa colcha de 

retalhos de sentimentos, vão de-
senvolver autonomia econômi-
ca e uma vitrine para os seus tra-
balhos. Além disso, elas têm um 
orgulho muito grande de terem 
participado e se formado, é uma 
satisfação elas terem esse conhe-
cimento”, descreve a professora.

Agripina Oliveira, 68, morado-
ra de Ceilândia, conhecia algumas 
técnicas, mas no curso aprimorou 
seu serviço. “Aprendi a questão 
de modelagem de bolso, de zíper, 
costura reta e triangular. Tudo is-
so ajuda muito, porque tem coisas 
que a gente já sabe e outras que a 
gente pensa que sabe, mas aqui 
aprimoramos. Este mês já deu até 
para eu tirar uma renda com o que 
aprendi no curso”, garante.

Enquanto compartilha a expe-
riência do curso, Adalgisa Gonçal-
ves, 69 anos, é tomada pela emo-
ção. “Foi ótimo porque fizemos 
muitos amigos. Desde os meus 
16 anos sempre quis fazer cos-
tura, mas me casei, tive filhos, e 
fui deixando de lado. Agora acor-
dei para isso. Para ir atrás de tan-
ta coisa que eu quero, sair de ca-
sa, ter essas amizades”, pondera.

Jane Meire Lima, 55, aproveitou 
para confeccionar bolsas, que colo-
ca debaixo do braço e mostra com 
orgulho. “É uma chance para se ter 
uma renda. E minha mãe, Antô-
nia, que hoje tem 75 anos, é costu-
reira. O engraçado é que eu nunca 
aprendi o ofício com ela, embora 
quando pequena ficasse na máqui-
na ajudando-a a pregar os botões 
nas roupas. Hoje, anos depois, es-
tou no curso. Ela ficou super con-
tente quando soube que eu esta-
va aprendendo a costurar. Minha 
mãe sempre fala que nunca é tarde 
para a gente aprender”, finaliza Ja-
ne. Os interessados podem buscar 
informações no blogue ascapbsb.
blogspot.com ou pelo pelo telefone 
61 9 93096740 (WhatsApp).  

PONTO A PONTO

QUEM TEM

ORGULHO

DE BRASÍLIA

APONTA O

CELULAR

AQUI.

Realização:

BAIXE GRÁTIS O E-BOOK:

AS MARCAS DE BRASÍLIA.
Aponte a sua câmera para o QR CODE

ou acesse https://bit.ly/asmarcasdebrasilia

e faça o download do e-book.

Conheça as histórias de empresas

nascidas em Brasília que fazem parte

do desenvolvimento da nossa cidade.
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A 
Seleção Brasileira apro-
veita os amistosos na 
Ásia nesta penúltima 
Data Fifa antes da Co-

pa do Mundo do Qatar para afi-
nar o entrosamento, dar oportu-
nidade aos que ainda não estão 
garantidos no Mundial e criar o 
ambiente ideal faltando pouco 
mais de cinco meses para come-
çar a caminhada com o desejo de 
conquistar o hexa. O adversário 
de hoje é a Coreia do Sul. O jogo 
contra os sul-coreanos será dis-
putado às 8h, em Seul, no Estádio 
Copa do Mundo, palco de aber-
tura do Mundial de 2002, prova-
velmente sem Neymar.

O camisa 10 levou um pisão 
no pé direito e deixou mais cedo 
a última atividade antes da parti-
da. O local da pancada ficou in-
chado. Não se sabe, também, se 
o craque do Paris Saint-Germain 
estará apto para enfrentar o Ja-
pão, segunda, às 7h20, em Tó-
quio. “Todo mundo quer jogar, 
mas cada jogador se recupera 
em um ritmo diferente”, afirmou 
o técnico Tite.

“É uma preparação impor-
tante, um momento decisivo 
que termina uma etapa de Eli-
minatórias importante. Tem 
essa concorrência do atleta que 
quer ir e fomento essa compe-
tição leal entre eles”, comple-
tou o treinador, que diz ter uma 
lista com 50 atletas em seu ra-
dar. Destes, 26 estarão na con-
vocação final.

Haveria um duelo com a Ar-
gentina, mas o arquirrival desis-
tiu de jogar. A Seleção deve se re-
unir somente mais uma vez an-
tes da Copa, em setembro, para 
amistosos e também no jogo vá-
lido pelas Eliminatórias contra 
a Argentina, o “clássico da An-
visa”, que acabou em agosto do 
ano passado. Existe a possibili-
dade de fazer testes às vésperas 
do Mundial, mas o martelo ain-
da não foi batido.

A princípio, nenhum jogador 
que esteve na final da Liga dos 
Campeões, em Paris, no último 
sábado, jogaria. Mas Tite deci-
diu abrir uma exceção para co-
locar Casemiro entre os titula-
res em virtude de o volante ser 
“bem-dotado fisicamente” e, se 
Neymar não puder atuar, Vinicius 
Junior, estrela do título europeu 
conquistado pelo Real Madrid 
há poucos dias, será o escolhido. 
Philippe Coutinho é outra opção.

Tite considera que os amisto-
sos na Ásia são importantes pa-
ra caras novas mostrarem “seu 

talento em campo” com a ideia 
de estarem na lista final para o Qa-
tar. Será possível convocar 26 jo-
gadores e não mais 23. Essa am-
pliação no número de jogadores 
acirrou ainda mais a disputa pe-
las vagas, especialmente no ata-
que, setor com mais selecionáveis.

É também mais uma oportu-
nidade para o treinador testar di-
ferentes formações para o Brasil 
a fim de eliminar dúvidas para a 
convocação final do Mundial de 
2022. A Seleção fez campanha ir-
retocável nas Eliminatórias, tor-
neio em que terminou invicto 

e não é derrotada há quase um 
ano. Em seus últimos três con-
frontos, o time aplicou goleadas 
por 4 x 0. O último revés foi para 
a Argentina na decisão da Copa 
América, em julho de 2021.

No gol, o palmeirense Weverton 
assume o lugar de Ederson, corta-
do por lesão. Daniel Alves será o ca-
pitão da Seleção diante da Coreia 
do Sul, que pode vir a ser o adversá-
rio nas oitavas de final da Copa do 
Mundo do Qatar. “Vai ser um bom 
espetáculo pela característica das 
duas equipes, que gostam de jogo, 
de bola”, avaliou Tite.

AMISTOSOS Com Neymar como ponto de interrogação após dor em treinamento, Brasil encara a Coreia do Sul, em Seul, 
para diminuir dúvidas do treinador canarinho a pouco mais de cinco meses do pontapé inicial na busca pelo hexa no Qatar

Tite tem tira-teima

Técnico diz ter uma lista de 50 nomes na corrida para o Mundial. Últimos testes servirão para reduzir o número para os 26 da chamada final

Lucas Figueiredo/CBF

Ucrânia viva pela Copa do Mundo
O futebol é feito de heróis. E quem carregou tal honraria, ontem, foi a 
Ucrânia. Os representantes dos ucranianos machucados pela guerra, 
causada pela invasão da Rússia, vestiram a camisa da seleção com 
garra, venceram a Escócia, por 3 x 1, mantendo vivo o sonho de ir ao 
Mundial. No mesmo dia do triunfo, Pelé escreveu uma carta para o 
presidente Vladimir Putin pedindo o fim do conflito. “Competir por 
uma vaga na Copa do Mundo é uma tarefa difícil. E se torna quase 
impossível com tantas vidas em jogo”, diz trecho.

Giro Esportivo

Série A

O Clássico-Rei serviu para o Ceará se 
reerguer no Campeonato Brasileiro. 
Ontem, o Vozão venceu o Fortaleza, 
por 1 x 0, com gol de Cléber, deixou 
a zona de rebaixamento e afundou o 
rival na lanterna do torneio.

Liga das Nações

Dez jogos movimentam, hoje, 
as quatro divisões da Liga das 
Nações. O de maior peso é 
o encontro entre Espanha e 
Portugal. As seleções jogam, às 
15h45, em Sevilha.

Semifinal II

Também às 9h45, o espanhol 
Rafael Nadal e o alemão 
Alexander Zverev fazem a 
semifinal de pesos-pesados de 
Roland Garros. Quem vencer, vai à 
final como favorito. 

Série B

Um confronto que normalmente 
ocorre na elite do Brasileirão 
promete movimentar a Série B. 
Dois candidatos ao acesso, Vasco 
e Grêmio se enfrentam, às 20h, no 
Estádio São Januário.

Semifinal I

Semifinalistas de Roland Garros 
pela primeira vez na carreira, o 
croata Marin Cilic e o norueguês 
Casper Ruud jogam hoje, às 
9h45, para decidir o debutante na 
decisão do Grand Slam francês.

NBA

O Golden State Warriors e Boston 
Celtics começam a decidir, hoje, 
que será o campeão da temporada 
2021/2022 da NBA. Às 22h, em San 
Francisco, os times abrem a série 
melhor de sete partidas.

Felipe Santos/Ceará SC Daniel RAMALHO/CRVG Carlos Costa/AFP Sarah Stier/AFP AFP AFP

VÔLEI

VICTOR PARRINI*

Caçula da seleção masculi-
na de vôlei, o ponteiro Adriano é 
símbolo da renovação do grupo 
do técnico Renan Dal Zotto. Con-
vocado em outras oportunidades, 
ele vem adquirindo experiência 
e espera ser útil nos amistosos 
contra o Japão no Ginásio do 
Sesi Taguatinga, hoje, às 21h30, e 
domingo, às 10h. Os jogos ante-
cedem a Liga das Nações, entre 7 
e 12 de junho, no Nilson Nelson.

Adriano mostra potencial e 
coleciona títulos pela Seleção Bra-
sileira. Em setembro de 2021, fez 
parte do grupo campeão sul-a-
mericano em Brasília. Três meses 
depois, colaborou com a campa-
nha dourada do time sub-23 nos 
Jogos Pan-Americanos da Juven-
tude, em Cali, na Colômbia.

“Tenho participado da equipe 
adulta desde o segundo semestre 
do ano passado, quando disputei 
o Sul-Americano aqui em Brasí-
lia. Essa conquista e a dos Jogos 

Pan-americanos Júnior me deram 
clareza de que, de fato, estou 
começando a minha carreira na 
seleção”, comemora Adriano.

Em busca de espaço na equipe 
de Renan Dal Zotto, o ponteiro de 
20 anos comemora a oportunida-
de dividir momentos com ídolos. 
“Tudo ainda é novo. Tem momen-
tos em que olho ao redor e me 
dou conta que estou entre alguns 
dos melhores atletas do mundo. 
Vejo ao meu lado grandes jogado-
res, como o Leal, uma referência.”

Para o jogador, o momento é 
de renovação. O ciclo rumo aos 
Jogos Olímpicos de Paris-2024 
está apenas começando, mas ele 
não quer perder tempo. “Quero 
aproveitar esta temporada para 
evoluir. Trocar o máximo possí-
vel com os que estão aqui, como 
Bruninho, Lucão e Lucarelli. Apro-
veitar este tempo para alicerçar 
minha carreira”, conta.

* Estagiário sob a supervisão  
de Marcos Paulo Lima

Em renovação, Brasil inicia série de jogos no DF

Adriano é o caçula da seleção e joga hoje contra o Japão, em Taguatinga

William Lucas/Inovafoto/CBV

Argentina vence 
Itália em final

Com um Messi endiabrado, a 
Argentina, campeã da Copa Amé-
rica, derrotou a Itália, campeã 
europeia, mas fora do Mundial 
do Qatar, ontem, por 3 x 0, em 
Wembley, e venceu a Finalíssima. 
Os dois gols saíram no primeiro 
tempo e foram marcados por Lau-
taro Martinez e Di Maria. Dybala 
completou no final. Mas o grande 
destaque do jogo, com grandes 
jogadas, foi o camisa 10 argentino.

A vantagem argentina no pla-
car só não foi maior por causa 
de Donnarumma, autor de pelo 
menos quatro belas defesas. A 
partida também marcou a des-
pedida da seleção italiana do 
zagueiro Chiellini. O fato de a 
Itália estar fora da Copa do Catar 
ficou evidenciado no primeiro 
tempo. Os italianos tentaram 
jogar de igual para igual com 
os argentinos nos primeiros 45 
minutos, mas não foram páreo 
diante do talento de Di Maria, 
Lautaro Martinez e, principal-
mente, Lionel Messi, autor das 
assistências em dois gols argen-
tinos na Inglaterra.

A superioridade argentina era 
tão grande que a torcida passou 
a gritar ‘olé’ a partir dos 25 minu-
tos. O clima e o toque de bola dos 
hermanos deixaram os italianos 
nervosos e pouco produtivos no 
ataque. Um terceiro gol sul-ame-
ricano foi mais esperado que o 
primeiro dos europeus.

O título foi o segundo de Mes-
si com a camisa da Argentina. O 
feito fez o craque igualar Cristia-
no Ronaldo em conquistas com 
Portugal. “É uma alegria. Estamos 
crescendo cada vez mais e hoje 
(ontem) foi mais uma demonstra-
ção de que essa equipe está pre-
parada para qualquer coisa, para 
enfrentar qualquer um”, destacou.

 »Cautela com Vini Jr.
Tite pediu, ontem, cautela com 
jogadores jovens da Seleção 
Brasileira, como Vinicius Júnior e 
Raphinha, que brilharam na última 
temporada europeia. O primeiro 
ganhou as manchetes do mundo 
todo nos últimos dias por ter 
marcado o gol do título do Real 
Madrid na Liga dos Campeões na 
final contra o Liverpool, enquanto 
o segundo despontou na Inglaterra 
defendendo as cores do Leeds.
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Por oscar Quiroga

Data estelar: Lua cresce em 
câncer. a emoção também 
é um tipo de pensamento, 
próprio do funcionamento da 
mente que, por pura vaidade, 
gostaria de ficar acima, e 
finge estar, das convulsões 
emocionais. só que não! 
confia nas tuas emoções, 
porque, ainda que sejam 
informações perturbadoras 
que, como resultado das 
convenções sociais, não 
possas experimentar de 
imediato, a impressão que 
elas causam é indelével, 
muito mais impactante do 
que os árduos labirintos dos 
raciocínios lógicos mediante 
os quais tentas fingir que 
estás no domínio. Perder 
o domínio evoca emoções 
intensas, mas, ainda assim 
continuamos pensando, 
pois, diante de toda quebra 
de ordem a mente busca 
reordenar tudo e, assim, 
parece que mente e emoção 
fossem antagônicas. só 
que não! mente e emoção 
são tão antagónicos 
quanto cérebro e fígado.

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Faça o que seja mais seguro, 
neste momento sua alma precisa 
de conforto e, por isso, não seria 
muito interessante enfiar o pé na 
porta e precipitar acontecimentos 
que, na prática, ainda não 
estariam maduros o suficiente.

Às vezes, a tensão é tamanha, 
que a alma parece que não vai 
aguentar. no entanto, o tempo 
passa e a alma não apenas aguenta 
como também amadurece, e 
aprende a não se estressar tanto 
com pequenos assuntos.

Quando há entendimento 
mútuo, é tudo uma maravilha, 
mas quando o desentendimento 
impera, até as coisas pequenas e 
aparentemente fáceis de resolver 
são complicadas por um estado de 
ânimo negativo. melhor isso não.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

os bons conflitos são aqueles 
que estimulam as pessoas a 
encontrarem saídas criativas 
para suas divergências. os maus 
conflitos são os que servem para 
as pessoas estacionarem nas 
discussões estéreis e inúteis.

Está tudo mais certo do que 
parece, porque as incertezas do 
mundo só aumentaram, ao passo 
que, interiormente, sua alma 
encontrou uma veia de segurança 
que a fez aumentar a vontade de 
se lançar à aventura. aí sim!

nossa identidade é uma obra 
em andamento, que não se sabe 
quando começou e que não tem 
data de finalização. Parte dessa 
construção é feita através do 
olhar alheio sobre nossa pessoa. 
uma parte muito importante.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

as apreensões desenham um 
cenário árduo, porém, se você seguir 
em frente com seus propósitos, 
logo descobrirá que essas 
apreensões são mentirosas, muito 
sedutoras até, mas completamente 
mentirosas e ameaçadoras.

ou você espera acontecer, ou você 
toma a iniciativa de fazer acontecer, 
neste momento não há caminho 
do meio. Esperar acontecer é 
arriscado, porque imprevisível, 
enquanto fazer acontecer acena 
com mais perspectiva.

Há muito valor encerrado nas 
pequenas coisas do dia a dia, 
porque, enquanto os olhos ficam 
buscando estrelas distantes 
e maravilhosas, há todo um 
ritmo cotidiano que precisa 
ser sustentado para isso.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

Entre o suprimento de necessidades 
e a satisfação de desejos navega 
a alma humana, nem sempre 
ciente da distinção entre um e 
outro caminho e, por isso, em 
muitos casos enfiando os pés 
pelas mãos. complica tudo.

apesar das desavenças e discórdias, 
é muito melhor quando as pessoas 
se entendem e, mesmo que 
temporariamente, conseguem 
juntar forças e atuar em conjunto. 
aí elas aprendem que o resultado 
é maior que a soma das partes.

Para que as coisas não se repitam, 
parecendo que você não aprende 
nada com a vida, você precisa 
fazer novas apostas, se lançando à 
aventura da vida com um sorriso 
estampado no rosto, não importa 
quantas agruras houverem.

SUDOKU

grau de dificuldade: médio www.cruzadas.net

Por José carLos ViEira
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AS LÁGRIMAS DAS 
CRIANÇAS UCRANIANAS
O choro da criança ucraniana
dói no meu peito como punhalada
de um genocida de postura insana
que abandona as famílias arrasadas.
 
Com as explosões das armas mais tiranas,
as pessoas se escondem apavoradas,
mas o terror de forças desumanas
tudo destrói para não deixar nada.
 
As lágrimas nos rostos das crianças
buscam apagar a dor dessa lembrança
de um mundo tão cruel e enganador.
 
E só em Deus encontram a esperança
de renascer, sem ódio nem vingança,
num cenário de Paz e muito Amor.

Souza Prudente

a 
escritora francesa Any Col-
lin participa, hoje, às 19h, 
na Livraria da Travessa do 
Shopping Casa Park, de uma 

noite de autógrafos para o livro Esti-
lhaços de tempo, lançado neste ano 
pela Apis Editora.

Na gaveta de Any Collin, contos, 
poemas e crônicas repousaram por 
muito tempo à espera da oportunida-
de de se lançarem ao mundo. O tempo, 
implacável, fez com que a artista en-
contrasse, à beira dos 80 anos de ida-
de, o desejo de torná-los públicos. As-
sim nasceu Estilhaços de tempo, uma 
compilação de contos e crônicas que 
relatam as andanças de uma escritora  
pelos mundos reais e da imaginação. 

As andanças de Any não são pou-
cas. Nascida em Paris, na França, em 
1943, a artista passou os primeiros 25 
anos de vida na cidade. Transcorrido o 
quarto de século nas ruas parisienses, 
o mundo tornou-se pequeno. Any caiu 
na estrada no afã de explorar o mun-
do e a si mesma. As diversas viagens, 
enfim, encontraram descanso em São 
Paulo, onde a artista foi morar com a 
família. Na maior cidade da América 
Latina, ela se encontrou em um gran-
de caldeirão cultural e se deixou en-
volver à medida que sentia o amor pe-
lo país avançar de forma galopante. O 
delírio tropical, contudo, foi interrom-
pido por um infortúnio que a levou de 
volta a Paris. Por lá, Any não conseguiu 
chacoalhar o desejo de estar no Brasil 
e focou-se em produzir sobre o país. 
Entre os projetos, ajudou na divulga-
ção de artistas brasileiros residentes 
na França, produziu dois programas 
de rádio e assinou uma coluna em um 
jornal local sobre a cultura brasileira.

De volta ao Brasil, Any conheceu 
outro país ao pousar em locais como 
o Sul e o Nordeste. Nas aulas de escul-
tura com o mestre Antônio Pedro dos 
Santos, a quem ela agradece no livro 
pela “injeção de Brasil na veia”, a escri-
tora ouviu histórias incríveis que con-
tavam sobre uma nação desconhecida 
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Escritora Any Collin lança  
livro na Livraria da Travessa

arquivo Pessoal

por ela até então. Muitas delas torna-
ram-se inspiração direta para contos 
do livro. Any fincou bandeira no Rio de 
Janeiro, onde mora até hoje. O portu-
guês, aos poucos, ganhou o posto de 
língua oficial na mente de Any; o Bra-
sil, o posto de nação.

Munida de vivências, histórias e 
estórias, Any, enfim, abriu a gaveta 
que abrigava tantos textos. Recortes 
de tempo, ou, nas palavras da auto-
ra, estilhaços de tempo, se reuniram 
para formar um espelho que refletia, 
de certa forma, o rosto de Any. Os 20 
textos que ocupam as 161 páginas do 
livro imprimem, sobretudo, o prazer 
de pertencer a um país acolhedor. E 
ela não pretende parar por aí. Um no-
vo livro de poesias está pronto e traz 
o anúncio de que a gaveta não tem a 
intenção de se empoeirar outra vez.

Estagiário sob a supervisão 
de Severino Francisco.

NOITE DE AUTÓGRAFOS 
COM ANY COLLIN

Hoje, a partir das 19h, na Livraria 
da travessa do shopping casa Park 
- sgcV sul, sgcv Lt 12/22 ae, guará. 
aberto a todos os públicos.



C
heio de polêmicas e tensões, o 

embate jurídico Johnny Depp 

vs. Amber Heard viralizou na 

mídia, com alta mobilização e 

expectativa. A briga do casal na justiça 

esteve centrada no fator difamação. 

Por fim, tanto Depp quanto Amber 

partilharam vitórias e derrotas, frente 

aos jurados. Na contabilidade, dado o 

veredicto, o ator terá indenização de 

US$ 8,35 milhões. Originalmente, se-

riam US$ 10 milhões por danos com-

pensatórios e mais US$ 5 milhões ad-

vindos de danos punitivos, totalizan-

do US$ 15 milhões. Houve, porém, 

abatimento, frente a leis do estado da 

Virgínia, que limitam o valor das in-

denizações desse tipo. Já Amber te-

rá direito a US$ 2 milhões, em danos 

compensatórios. Depp não compa-

receu à leitura da sentença, na tarde 

desta quarta-feira. Vestida de preto, e 

com semblante triste, Amber se pro-

nunciou, trazendo a público a percep-

ção do perpetuar de injustiças reser-

vadas às mulheres na sociedade, apa-

rentemente, dominada por homens. 

“(O julgamento) atrasa a ideia de que 

a violência contra as mulheres deve 

ser levada a sério”, sintetizou.

Depp, aos 58 anos, processou a 

ex-esposa por ter escrito um arti-

go para o jornal americano The 

Washington Post, onde alegava ser 

vítima de violência doméstica. O 

último dia de julgamento trans-

correu na última quinta-feira e 

as argumentações finais despon-

taram no dia seguinte. A finaliza-

ção do espetáculo público, ontem, 

trouxe punições somadas na ordem 

dos US$ 17 milhões. No processo, o 

ator pedia US$ 50 milhões. Heard 

não citou nomes no artigo e, no 

Twitter, esclareceu que o texto pre-

tendia evidenciar o preço que mu-

lheres pagam ao registrarem efei-

tos dos homens no poder. Os ad-

vogados de Depp demonstraram o 

impacto do artigo, prejudicial à re-

putação e à carreira do cliente, com 

repercussão avassaladora. Amber 

Heard optou pelo artifício de pro-

cessar o ex-marido de volta — nu-

ma ação calibrada em US$ 100 mi-

lhões. Alegou sofrer “violência físi-

ca e abusos desenfreados”.

Em 2019, Johnny Depp fracassou, 

ao tentar derrubar um processo mo-

vido por Heard, de igual valor. No ano 

seguinte, perdeu a ação contra o ta-

bloide The Sun, por tê-lo chamado 

de “espancador de esposas”. O no-

vo processo norte-americano teve 

início em 11 de abril, no Tribunal 

do Condado de Fairfax, na Virgínia. 

O estado é sede para a publicação 

do Washington Post, e tem tradição 

em pareceres favoráveis à acusação 

dos ditos difamados. O antigo casal, 

entretanto, mora na Califórnia.

Semanas de testemunhos compi-

laram depoimentos discrepantes em 

torno da convivência tumultuada, no 

breve casamento. Amber Heard de-

marcou que o ex-cônjuge usava dro-

gas em excesso, acumulava raiva e 
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ciúmes extremados e pendia à auto-

mutilação. Já Depp afirmou ser víti-

ma de rotineiras agressões verbais, 

emocionais e físicas. Segundo decla-

rou, nunca abusou de Amber nem de 

outra mulher. Ele detalhou as supos-

tas agressões: “Ela me socou e chu-

tou. Repetidamente jogou objetos em 

meu corpo e cabeça, incluindo gar-

rafas pesadas, latas de refrigerante 

e de tinta, velas acesas e controle

-remoto de tevês”. No embasamen-

to, relembrou confusões com Pira-

tas do Caribe 5, quando uma visita 

da ex-esposa teria ocasionado dis-

cussões sobre um acordo pós-nup-

cial. Doses de vodca consumidas por 

Depp teriam ocasionado a ira da atriz: 

o arremesso de uma garrafa gerou es-

tilhaços que cortaram a ponta do de-

do do então marido.O escandaloso site TMZ revelou 

a colocação de fezes na cama do ca-

sal, por parte da atriz, para incitar de-

sentendimento. “Minha reação ini-

cial foi rir”, disse o ator, quando da 

apresentação de fotos no julgamento. 

“Era uma coisa tão fora, tão bizarra e 

tão grotesca que eu só conseguia rir”, 

pontuou. A alegação de que os deje-

tos seriam de cachorros foram contes-

tadas, dado o tamanho dos animais.
Casos relatados por Amber Heard, 

na defesa, trouxeram vivências desas-

trosas, como quando estavam a bor-

do do trem Orient Express (Ásia), lo-

go após o casamento. Ela teria sido 

agarrada pelo pescoço, no dormitó-

rio. A atriz descreveu ainda a “sema-

na infernal” em que Depp, sob aces-

so de ciúme, teria desferido um soco e 

a jogando contra móveis, ao saber de 

uma futura parceria dela com James 

Franco. Entre lágrimas, Amber disse 

aos jurados que provavelmente não 

sobreviveria, caso seguisse casada. 

“Eu realmente não queria deixá-lo; o 

amava muito”, confidenciou.Antes do massacre O casal se conheceu no set de fil-

magens de Diário de um jornalista 

bêbado (2011), e começou a namorar 

no ano seguinte. A respeito das in-

terações iniciais com Depp, Amber 

Heard o descreveu como muito ca-

rismático. O clima de paixão foi con-

cretizado durante a turnê de divul-

gação do longa. O casamento se deu 

em 2015, e veio regado ao uso de dro-

gas por ambos. O divorcio despontou 

em 2017. Comentários negativos fei-

tos pelo ator, em 2012, antecederam 

as suposta primeiras agressões. Brigas 

se tornaram frequentes. Tapas e cons-

tantes “desaparecimentos” do ator fo-

ram relatados pela atriz. Depp se de-

fendeu tachando a retirada de estra-

tégica para fugir da esposa. “Me tran-

cava no banheiro”, explicitou, demar-

cando escalada de ira, raiva e ataques 

da ex-companheira.“Era minha responsabilidade me 

defender, não apenas por mim, mas 

também pelos meus filhos. Queria 

limpar meus filhos dessas coisas hor-

ríveis que eles tinham que ler sobre 

seu pai, que não estavam corretas”* Estagiárias sob a supervisão 
de Severino Francisco.

Depois de seis 
semanas de 

julgamento, Johnny 
Depp vence, 

financeiramente, 
processo de 

difamação movido 
contra a ex-esposa  

Amber Heard

Quando escrevi o 

editorial, falava em 

torno deste fenômeno: 

quantas pessoas vão 

apoiá-lo e cair em seu 

poder. Ele é um homem 

muito poderoso e 

as pessoas adoram 

bajular homens 

poderosos”

Amber Heard, 

em torno do ex-marido

Escalou e escalou, 

e se tornou loucura, 

caos e violência”

Depp, 

sobre os graus de 

intolerância de 

Amber Heard

cultura.df@dabr.com.br
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Depois do rastro de desastre dei-
xado na fictícia ilha Nublar, há qua-
tro anos, no filme com o investimen-
to de produção na casa dos US$ 165 
milhões, o diretor (e produtor) Co-
lin Trevorrow reassume o coman-
do da franquia Jurassic World, que, 
no novo capítulo, ganha o inter-
título de Domínio. Com o último 
filme de 2018, a franquia chegou à 
ordem de US$ 5 bilhões em renda, 
tudo a partir de personagens cria-
dos por Michael Crichton.

Agora, acabada a onda de con-
finamento de pterossauros, t-rex e 
afins, vista em O mundo dos dinos-
sauros (2015), e é anunciado um 
mundo em confronto, no qual os 
imensos bichanos milenares não 
disputam terreno apenas entre si, 
mas protagonizam a nova realidade 
da convivência com seres humanos.

Vários núcleos de personagens 
sem contato inicial despontam no 
filme. Considerada a “propriedade 
intelectual mais valiosa no mun-
do”, a inconformada e jovem Maisie 
(Isabella Sermon), vive, há anos, 
clandestina, e traz em si um DNA 
diferenciado que estimula espe-
culações sobre sua saúde. Maisie 
vive sob a guarda do aventureiro 
com ares de cowboy Owen (Ch-
ris Pratt) e da pesquisadora Clai-
re (Bryce Dallas Howard).

Movido por debates sobre revo-
lução genética moderna, o novo fil-
me trará o reencontro entre os soli-
tários Alan Grant (Sam Neill) e Ellie 
(Laura Dern). Ambos servem (ao lado 
do amalucado matemático interpre-
tado por Jeff Goldblum) ao encontro 
de gerações de personagens projeta-
dos no cinema desde 1993, e que es-
tá contemplado na fita. Na trama do 
filme surge o indício de uma praga de 

Monstruosos 
INVASORES

ESTREIA DE CINEMA

Fotos: Evelyn Hockstein/AFP e Michael Rynolds/Pool

CORREIO BRAZILIENSE

Brasília, quinta-feira, 2 de junho de 2022

 Universal Studios/Divulgação

 Jurassic 
World 

Domínio é 
bastante 

ilustrativo, 
desde o 

título

 » RICARDO DAEHN gafanhotos capazes de acoplarem ca-
racterísticas de seres do período cre-
táceo — fator, que ameaça criar a es-
cassez de comida no planeta. O vete-
rano Campbell Scott dá vida ao CEO 
Lewis Dodgson, à frente de empresa 
que emite sinais (leia-se “choques”) 
para o controle dos dinossauros. 
Alarmantes dados ambientais mo-
bilizam a curiosa especialista em 
paleontologia Ellie, convidada pa-
ra testemunhar a realocação de vi-
da selvagem (leia-se, os dinossau-
ros), num campo perigoso.

Um sequestro de importante 
personagem e perseguições de di-
nossauros à moto pilotada por 
Owen movimentam o enredo. A 
força da personagem Claire vem 
como grande atrativo no filme ge-
rado por um roteiro mecânico e 
por fracos esboços de relações hu-
manas. À espreita, os dinossauros 
fazem prevalecer a bestialidade.



1

IMÓVEIS
COMPRA E
VENDA

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

e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras

e Fazendas
1.7 Serviços e

Crédito
Imobiliário

1.1 APARTHOTEL

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

VISTA ESPETACULAR
MELIÁ BL D Flat 01 sui-
te sala varanda 10º an-
dar de canto decorada
3042-9200/ 99109-6160
Zap.Sr Imóveis c9417

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

COMPRO, PAGO À VISTA
1 QTO alugado ou deso-
cup. SR Imóveis 99109-
6160 Zap c9417

2 QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA
2 QTOS alugado ou de-
socup. SR Imóveis
99109-6160 Zap c9417

E V N D A

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

1.2 ÁGUAS CLARAS

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

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

ASA NORTE

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

ESPETACULAR !!!
415 NORTE Bl M, 2qts
vazado, 2ºand vista p/ o
Parque Olhos d’água
98421-2587 c5263
116DESOCUPADO!Va-
randa! R$ 680 mil. Tr:
99999-3532 c8165

3 QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA
102 A 316 SQN 3q pag-
to imediato. 99109-6160
Zap Sr Imóveis c9417

OPORTUNIDADE UNICA
108 NORTE Excte Apto
3qts reformado na parte
eletrica e hidraulica.
98421-2587 c5263

OPORTUNIDADE UNICA
108 NORTE Excte Apto
3qts reformado na parte
eletrica e hidraulica.
98421-2587 c5263

1.2 ASA NORTE

COBERTURA DUPLEX DE
ALTÍSSIMO PADRÃO

MOBILIADA
211 SQN bloco I, Apto
615 (3 suítes), 2 vagas
de gararagem, lazer c/
churrasqueira e piscina
área total, 331 m2. R$
3.200.000,00. Contato
p/ visitas: Sr. Luiz Girot-
to (11) 99733-0402

303 SQN 225m2 3sts
3vgs R$ 3,3 milhões
99986-7467 cj16950

GERALDO VALADARES
CORRETOR DE IMOVEIS
VENDO O SEU APTO
em 30 dias c/discrição e
exclusivade.Negóciorápi-
do e seguro. Tratar: 61-
99395-6886 c5946

4 OU MAIS QUARTOS

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

ASA SUL

2 QUARTOS

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

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

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

3 QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA
102 A 416 SUL 3qts pag-
to imediato. 99109-6160
Zap Sr Imóveis c9417

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

1.2 ASA SUL

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

NASCENTE, VISTA LIVRE
215 SUL 3qts 1 suite
dce vazado 113m2 gara-
gem, andar alto só R$
1.100.000,00 3042-9200
99109-6160 ZAP cj9417

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

NASCENTE, VISTA LIVRE
215 SUL 3qts 1 suite
dce vazado 113m2 gara-
gem, andar alto só R$
1.100.000,00 3042-9200
99109-6160 ZAP cj9417

4 OU MAIS QUARTOS

309 BLOCO K Para mo-
rar ou reformar, 171m2 in-
terno +92m2 área co-
mum + 72m2 duas gara-
gens, 5 qtos 1 suíte (de
canto 6º andar), vazado.
Particular! Só interessa-
dos R$1.750.000. Tr: 61
98126-0009 (zap)

CRUZEIRO

3 QUARTOS

QD 605 Bl.C 3q R$380
mil 986214352 c21756

GUARÁ

3 QUARTOS

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

E V N D A

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

1.2 SOBRADINHO

SOBRADINHO

3 QUARTOS

PRONTO PARA MORAR
QD 02 AP c/ reforma bá-
sicaboa, bancadadegra-
nito de 200 x 70, armºs
de formica e guarda rou-
pa de compensado de
madeira.99958-3595.

SUDOESTE

2 QUARTOS

CCSW 03 02 qtos com
1 suíte, varanda, armári-
os em todos os cômo-
dos, vaga e lazer comple-
to. Tratar: 3225-5320 -
Módulos Consult .
CJ5004
QMSW 07 2 qtos refor-
mado desocup 98401-
3270/ 3327-0621 c472
QRSW 04 R$ 590.000,
2q totalmente refor vaza-
do 99981-9390 cj4371
CCSW 03 02 qtos com
1 suíte, varanda, armári-
os em todos os cômo-
dos, vaga e lazer comple-
to. Tratar: 3225-5320 -
Módulos Consult .
CJ5004

3 QUARTOS

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

1.2 TAGUATINGA

TAGUATINGA

2 QUARTOS

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

QNJ 58Bloco E Excelen-
te Apartamento 1º andar
desocupado 2 qtos DCE
sala cozinha banheiro
àrea de serviço, reforma-
do. Aceito Financiamen-
to. Plantão! 3351-9547
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

1.3 ASA SUL

1.3 CASAS

ASA SUL

3 QUARTOS

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

CEILÂNDIA

3 QUARTOS

QNO 05 casa 3qtos
1ste sala banheiro soci-
al garag 3 carros nascen-
te + barraco de fundos.
Quitada e Escriturada.
Aceito Financiamento /
carro Tratar: 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

GUARÁ

3 QUARTOS

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

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

LAGO SUL

3 QUARTOS

QL 08 - Conj. 03 Vdo ca-
sa térrea. R$ 3.400.000.
Ótimo estado. C/Salão,
sala jantar, lavabo, 3/4 c/
arm., (suíte c/closet e 1
varanda), wc social, coz/
copa. c/arms, despensa,
á.serv., DCE., gar. 2 car-
ros. Ampla área verde e
galpão c/qto e wc. Saba-
ck Imóveis. F/ 3445-
1105 cj3506

4 OU MAIS QUARTOS

LINDA CASA
QI 09 4 suítes Elevador
Linda vista. Aceito Apto
98199-6100 c12388

ACEITO IMÓVEL!!!
QI 13 Vdo Casa, térrea
500m2 Super reforma-
da! F99551-6997 c8998

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

1.3 CASAS

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

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

PARK WAY

4 OU MAIS QUARTOS

QD 13 5qts 851m2 Es-
petacular lt 2.500m2
R$3.700mil 992704705

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

RIACHO FUNDO

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

QN05C$180.000, 2q es-
crit 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
QN 12C R$ 150mil 2qts
sl 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

3 QUARTOS

QC 01 $170.000, desoc
3qt 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
QN15B$250mil Sobr es-
crit 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

TAGUATINGA

2 QUARTOS

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

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

3 QUARTOS

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

1.3 TAGUATINGA

QNG 36 casa nova laje
porcelanato 3qts sendo
1 suíte closet sala copa
cozinha wc social. Quita-
daeescriturada.Excelen-
te negócio. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

QNA40Excelente sobra-
do colonial nascente
4qts 3stesDce 2salas co-
zinha planej. armários
nosquartos,cerâmica, tá-
bua de correr cerâmica,
coz. goumert churrasq,
garag6vgs.quitadaescri-
turada, Ac financiamen-
to Plantão. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

QND 32 Excelente casa
baixa colonial, 4qts 3 sui-
tes laje sala copa cozi-
nha armários, área c/
churrasq. quitada escritu-
rada. Ac. troca menor va-
lor. Faça esse grande in-
vestimento. Plantão!
3352-0064 99974-5385
c j 7 0 9 7 w w w .
geraldovieira.com.br

VICENTE PIRES

3 QUARTOS

OPORTUNIDADE ÚNICA
R 06 Casa comerc e re-
sid frent Avenida s/cond
99624-8852 c13499

1.4 ASA NORTE

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ASA NORTE

JRC IMÓVEIS
SCLN 404 Vendo pré-
dio de esquinacom 1 lo-
ja e 1 apto 3 qtos com
suíte. R$ 1.050.000,00.
Tr: 98413-8080 c8081
SCLRN 714 lj c/subsolo
+ 3 kits desocup 98401-
3270/ 3327-0621 c472

ASA SUL

COMPRO PAGO À VISTA
CLS102A316 Lojas alu-
gadas ou desocup 3042-
9200/99109-6160 Zap
Sr. Imóveis CJ9417

SALAS

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

TAGUATINGA

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

1.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

JARDIM INGÁ

PARQUEESTRELADal-
va IX. Excelente lote pa-
ra comercio/industria / es-
cola. 1.180m2 frente pa-
ra pista. 3354-4312
99585-8326 c3505

PARK WAY

QD 07 2.500m2 R$
1.600.000 Particular!
Só zap 99339-5252

MELHOR LOCALIZAÇÃO
QD 14 MSPW conj 01
Lote de 3.337m2 + área
verde. 99109-6160 Zap.
Sr Imóveis c9417

MELHOR LOCALIZAÇÃO
QD 14 MSPW conj 01
Lote de 3.337m2 + área
verde. 99109-6160 Zap.
Sr Imóveis c9417

SAAN/SIA/SIG/SOF

SIA TR 03 Vdo lote
2.000m2 R$4,5 milhões
99986-7467 cj16950

VALPARAÍSO

BR 040/GO 16 MIL M2
VALPARAÍSO-GO
300m frente p/ BR
040/GO km 8, á 2,5
km da Havan. BUILT
TO SUIT. Próprio para
CD, mercado, atacado
ou logística. Tr: 61
9.9868-1355 wpp

1.6 DISTRITO FEDERAL
E ENTORNO

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

JRC IMÓVEIS
BRASILINHA GO Ven-
do 173 hectares, morra-
da, muita água, córrego.
R$ 600 mil. Tr: 98413-
8080 c8081

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

SANTO ANTÔNIO do
Descoberto-GO - 50hc.
lindo sítio, curral, muita
água Ac. imóvel c/prop.
99981-9390 cj4371

OUTROS ESTADOS

ALEXÂNIA - GO 02 hec-
tares c/córrego, plano,
energia, internet,próx.as-
falto. R$130.000,00 à vis-
ta. Tr c/ proprietário: (62)
99806-3490/ (62) 98406-
5441/ (62) 98233-1836

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

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

2
IMÓVEIS
ALUGUEL

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

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.1 APARTHOTEL

MOBILIADO
THE UNION Flat próxi-
mo Aeroporto 3351-
4991 99971-0049 c4124

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.

2.2 ÁGUAS CLARAS

3 QUARTOS

3QTS (1 SUITE)
AV PARQUE Á. Claras
c/arms R$ 2.300, 3351-
4991 99971-0049 c4124

REFORMADÍSSIMO/LAZER
QD 205 3qts suite clo-
set, 2vagas lazer compl
99109-6160 Zap / 3042-
9200 Sr imóveis cj9417

ASA NORTE

QUITINETES

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

1 QUARTO

706/707 Bl B ent 46 apt
201 alg 1qt arm. emb.
cortina sl coz wc R$
1.300 991577766 c9495

EXCELENTE !!!
716 SCLRN Apto sala
Qto coz banh R$ 900,
Tr: 99975-1999 c8145

2 QUARTOS

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

3 QUARTOS

202 -BL. F/201. R$
4.200,00. Reformado, c/
130m2á.útil.Salão,escri-
tório , 3/4 c/arms. (2
suítes), wc, coz/arms.,
área e wc serv. Gara-
gem c/arms. Saback F/
3445.1105 C/3506.
216 SQN Bloco K, 3
qtos com suíte, vaga, ar-
mários em todos os cô-
modos. Tratar: 3225-
5320 Módulos Consult.
CJ5004
308 BL.K/307. R$
4.300. Nascente. Sala,
3/4 c/arms., 2 wc
(suíte), coz. c/arm., á.
serv., DCE e gar. Ótimo
estado. Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506.
312- BL.H /106. R$
2.200,00. Prédio c/ brin-
quedoteca, academia e
salão de festas. Sala,3/
4 c/arms.,wc, coz.,
DCE. Saback Imóveis F/
3445.1105 C/3506
315 SQN 3 quartos
221m2 Refomado Bl. J.
Valor : R$ 4.500 Tr:
98123-8379/ 3577-3864
STN SOF Norte Qd 02
Bl B lt 13 ap 101 alg ap
3q a.emb sl cz R$1.400.
99157-7766 c9495

ASA SUL

1 QUARTO

103 SQS Bloco F 1 quar-
to, mobiliado, reforma-
do. Tratar: 3225-5320
Módulos Consult .
CJ5004
405/U/320 R$ 1.200. Re-
formado. Sala, 1 qto. c/
arm., wc e coz./arm. Sa-
back 3445.1105 cj3506

2.2 ASA SUL

410/ A/ 304 R$ 2.000.
Alugo mobiliado. C/ar
cond. Sala, 1/4 c/arm.,
wc e coz./arm., Saback
F/3445.1105 CJ 3506.
410/ A/ 104 R$ 2.000.
Alugo mobiliado / Refor-
mado c/ ar cond. Sala ,
1/4 c/arm., wc e coz./
arm., Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.
CRS 505 - Bl."C" Apto
01. R$ 1.200. Sala, 1/4
c/arm., wc, coz. e á..
serv. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

3 QUARTOS

202 - BL. B/305. R$
4.400,00. Prédio e Apto.
reformados. nasc., Sa-
lão, 3/4 c/arms, 2 wc
(suíte c/ closet), copa/
coz,. c/arms , á.serv.,
DCE, gar. Saback. F/
3445.1105. CJ 3506.
205 BLOCO D Ap 305
3qtos armários 3º an-
dar s/gar 99984-2802
207 AMPLO reformado
suite DCE Tr: 3328-
5757 www.phimoveis.
com.br cj6210
215-BL.A R$10.000,00.
Apto. de luxo, decorado.
Todomobiliado.Reforma-
do de 3 qtos, (suíte c/
hidro). Salão, 2 wc copa/
coz., c/arms., área
serv., garagem. Prédio c/
salão festas. Saback F/
3445.1105 CJ 3506.
303 PARTICULAR alu-
ga Apto reformado 3
qtos 99984-2802

SR IMÓVEIS ALUGA
307 SUL 3qts dce gar
105m2 nascente 99109-
6160/ 3042-9200 cj9417

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

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

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

CEILÂNDIA

1 QUARTO

EQNO 09/11 sala/coz +
suite, prx metrô R$ 750
c/ condom e água incluí-
dos 98439-6449 c5444

CRUZEIRO

2 QUARTOS

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

2.2 GUARÁ

GUARÁ

1 QUARTO

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

SUDOESTE

3 QUARTOS

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

2.3 CASAS

GUARÁ

3 QUARTOS

QE 15 Conj E casa 16,
sl próx metrô/feira e co-
mércio Tr 99913-4011

JARDIM BOTÂNICO

1 QUARTO

COND. QUINTAS da Al-
vorada - Qd. 05 Conj.
08, Cs. 21. 1ª locação.
R$ 2.300,00. Casa tér-
rea. Sala conjugada c/
cozinha., quarto/arm.,
wc, á.de serviço e gara-
gem. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

2 QUARTOS

COND. QUINTAS da Al-
vorada- Qd. 02 Conj.14,
Cs. 26. R$ 3.900. Casa
térrea. Sala, 2/4 (sendo
1 suíte c/closet) wc, cozi-
nha equipada, á. de
serv. garagem e ampla
á. verde. Saback Imó-
veis 3445.1105 cj3506

3 QUARTOS

ST HABITACIONAL To-
roróCondQuintasdoTre-
vo casa nova 3qts ste
DCE arms 2vgs churr
R$ 3.350,00. cond incluí-
do 99297-1099 c5444

TAGUATINGA

3 QUARTOS

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

4 OU MAIS QUARTOS

QNB 07 Cs 13 c/ 4qts
R$2.600. F: 98333-1777

2.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

CEILÂNDIA

EQNO 09/11 Loja
160m2 frentepista/estaci-
ona, wc fem./masc., R$
3.950,00 Cond. incluso
99297-1099 C.5444

2.4 PLANALTINA

PLANALTINA

QD 24 Alugo ótima loja
200m2 excel. localiza-
ção fte CEF 999638846

SAAN/SIA/SIG/SOF

ÁREA PARA LOCAÇÃO
500M2 A 2.200M2

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

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

ÁREA PARA LOCAÇÃO
500M2 A 2.200M2

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

SALAS

ASA NORTE

SCN QD 02 Bl. B Shop-
ping Libert Mall - sala
com dois ambientes sen-
do um recepção e outro
com banheiro e gara-
gem privativa. 3225-
5320 - Módulos Con-
sult. CJ5004

SRTVN 701 Alugo sala
reformada, porcelanato
ebanheirocomvistaprivi-
legiada para o Estádio
Mané Garrincha. 3225-
5320 - Módulos Con-
sult. CJ5004

ASA SUL

SGAS 910 / Via Brasil -
B l . "D " / 446. R$
1.100,00. c/40 m2. Sala
c/recepção, 2 wc (ar
cond .) Saback Imóveis
- F/3445.1105 CJ 3506

ÓTIMA LOCALIDADE
SMAS TR 03 The Union
sala duplex 68m2 gar
99971-0049 c4124

SGAS 910 / Via Brasil -
B l . "D " / 446. R$
1.100,00. c/40 m2. Sala
c/recepção, 2 wc (ar
cond .) Saback Imóveis
- F/3445.1105 CJ 3506

PLANALTINA

AV INDEPENDÊNCIA
Planaltina-DF.Alugoespa-
ço 450m2 3º andar, exce-
lente localização. Conta-
to: 99963-8846

AV INDEPENDÊNCIA
Planaltina-DF.Alugoespa-
ço 450m2 3º andar, exce-
lente localização. Conta-
to: 99963-8846
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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

BMW

R$ 70.000,00
120/10 IA 2.0 16v
156CV 5P 1.6 gasoli-
na, 42mkm autom hi-
draul. só DF. placa 7,
impostos 2022 todos
pg. Revisão há 4ms.
Tr. 9.9918-0308

FORD

KA/09 Conservado pn.
novos Aceito troca.
99909-7931/99969-9595

TOYOTA

VENDO
COROLLA/17 Xei Dy-
namcompletoBrancoPé-
rolaR$90mil. Ac Propos-
ta! Tr: 99666-0912

COROLLA 19/19 XEI
Prata . 100 mil km roda-
dos. 98413-8080

VENDO
COROLLA/17 Xei Dy-
namcompletoBrancoPé-
rolaR$90mil. Ac Propos-
ta! Tr: 99666-0912

VOLKS

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

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

3.6 ALUGUEL

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

4
CASA

& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma

4.2 Moda, Vestuário
e Beleza

4.3 Saúde

4.2 Comemorações,
e Eventos

4.5 Serviços Profissionais

4.6 Som e Imagem

4.7 Diversos

4.2 MODA, VESTUÁRIO
E BELEZA

JÓIAS E RELÓGIOS

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

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

HARMONIZAÇÃOCOR-
PORAL Procuro Mode-
los 61-99939-4909

MASSAGEM ZEN En-
canto da Massagem:
AtendoHomenseMulhe-
res: Terapia Holística.
(61) 98341-2905

OUTRAS
ESPECIALIDADES

ATENDIMENTO NUTRI-
CIONAL individual. Info:
99567-3754 CRN 20582

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

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

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

4.7 DIVERSOS

EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutandojogado-
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

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

CONVOCAÇÕES

A EMPRESA
MOREIRA E BORGES

RESTAURANTE LTDA- ME
CNPJ 23.367.858/0001-
94 Endereço AV Recan-
to QD 206 lote 06 Loja
03 - Recanto das Emas
-Cep:70.610-626;convo-
ca o funcionário, Antô-
nioCarlos dosSantosSil-
va, CTPS 4212 -série:
00033 / DF, a compare-
cer no seu local de traba-
lho a fim de retornar ao
emprego ou justificar su-
as faltas desde o dia
30.04.2022, dentro do
prazo de 72h, a partir
desta publicação. O não
comparecimentocaracte-
rizará como abandono
de emprego conforme ar-
tigo 482 Letra I da CLT.
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5.2 MÍSTICOS

MÍSTICOS

DONA PERCÍLIA
PREVINA-SE CON-
TRA os obstáculos
que se apresentam
em seus caminhos e
esclareça suas maio-
res dúvidas sobre sua
vidaamorosa,profissio-
nal ou familiar. Dona
Percília faz e desfaz
qualquer tipo de traba-
lho. Somente para o
bem! Saúde, Amor
não correspondido, In-
veja, Depressão, Ví-
cio, Intriga, Insônia,Fal-
ta de paz, União de ca-
sal. Endereço: QSA
07 casa 14 Tag.Sul
Rua do Colégio Gui-
ness. Site: www.
donaperciliamentoraespi-
ritual.com F: 3561-
1336 / 99666-0730 /
98363-5506 (Zap)

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

DINHEIRO E
FINANÇAS

DINHEIRO NA HORA
DINHEIRO NA HORA
Para funcionário público
em geral 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

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

CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDITAL DE LEILÃO

José Luiz Pereira Vizeu, leiloeiro público oficial, matriculado na
junta comercial do Distrito Federal (JCDF) sob o número 37/2005, comunica
à todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,
devidamente autorizado pela CÂMARA DOS DEPUTADOS, venderá em
leilão público móveis de escritório e residencial, incluindo: armários,
estantes, aparelhos de telefone, material de fotografia, refrigeradores,
fogões, material de informática, material de rádio e tv, sucatas diversas e
outros bens considerados inservíveis para a Câmara dos Deputados.
Condições: o Leilão será realizado no dia 11 de junho de 2022 (sábado), às
10h00, na forma presencial no endereço STRC Sul, Trecho 02, Conj. B,
lotes 2/3 Brasília-DF CEP: 71.225-522, caso permitido por norma legal
Distrital ou Federal na data marcada para o leilão. Não sendo liberada a
forma presencial, devido a pandemia ou qualquer outro motivo, os lances
serão somente virtuais por meio da plataforma www.flexleiloes.com.br. Os
bens estarão em exposição para visitação dos interessados no prédio da
Câmara dos Deputados localizado no SIA trecho 05, Lotes 20/60 - Brasília-
DF, no período de 06/06/2022 (segunda-feira) até 10/06/2022 (sexta-feira),
das 08h30 às 11h30 e das 14h às 16h30, dias úteis. Visitação agendada nos
telefones: 32164651, 32164654, 32164653 ou 32164650.

O Catálogo Oficial do Leilão estará disponível a partir do dia
01/06/2022 no local de exposição dos lotes, no endereço eletrônico do
Leiloeiro: www.flexleiloes.com.br e no sitio da Câmara:
http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais. Brasília-DF,

10 de junho de 2022.
JOSÉ LUIZ PEREIRA VIZEU

5.5 CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

5.5 PONTOS COMERCIAIS

CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

PANIFICADORA NO
GOIÁS 17 anos na cida-
de. Info 62-999746866

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

PANIFICADORA NO
GOIÁS 17 anos na cida-
de. Info 62-999746866

PLANO PILOTO

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

5.5 OUTROS ESTADOS

OUTROS ESTADOS

MOTEL EM JARAGUÁ-
GO na BR 153 próximo
a cidade. Todo equipa-
do com 15 apartamen-
tos, área construída a
mais ou menos 1.350m2

e a área total de meio al-
queires de terreno. Os in-
teressados envio fotos!
Aceito fazenda em To-
cantins. TR: (62) 98407-
0091/(62) 99974-9636/
(62)99423-4445 c 7439

SERVIÇOS

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

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 61 98474-3116

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

5.7 ACOMPANHANTE

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

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

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

ANDERSON top realiza
s/ fantasias ele(a)casal
c/massg 61 98223-4443

QUER? ORAL GULOSO
LÚ COROA mass peni-
an c/aces 61 33499203

5.7 ACOMPANHANTE

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

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

MASSAGEM RELAX

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

CAMILA LINDA loira
mass+2 relax a sua esco-
lha 1h 61986721088 cei

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 03/2022

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XIV do
Decreto nº 27.784 de 16 de março de 2007, Regimento Interno do DETRAN-DF e
em cumprimento aos artigos 271 e 328 da Lei nº 9.503/97, com redação dada pela
Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015 e a Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016 e
à Resolução nº 623 de 06 de setembro de 2016 do Conselho Nacional de Trânsito,
torna pública a alienação dos veículos removidos ou recolhidos a qualquer título,
em Leilão Público a realizar-se nos dias 20 e 21 de junho de 2022, na modalidade
on-line, através do site www.flexleiloes.com.br. Os lotes são compostos de
veículos classificados como conservado (destinados à circulação), sucatas
aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível (motor suprimido). O
edital completo do Leilão nº 03/2022 e seus Anexos estarão à disposição dos
interessados nos sites http://www.detran.df.gov.br/leiloes-realizados/ e
www.flexleiloes.com.br e nos locais onde os veículos estarão expostos, no período
compreendido entre 13 de junho a 17 de junho de 2022 (dias úteis) no horário de
8:30h a 17:30h, Pátio da FlexLeilões, situado no STRC Sul Trecho 02 Conjunto B
Lote 02/03 (próximo ao Detran do SIA). Informações pelos telefones: (61) 4063-
8301, (61) 99625-0219. Insta ressaltar a necessidade de acompanhamento das
alterações do edital, publicado na internet até a data de realização do Leilão.

THIAGO GOMES DO NASCIMENTO

5.7 MASSAGEM RELAX

CAMILA LINDA loira
mass+2 relax a sua esco-
lha 1h 61986721088 cei

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

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

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

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

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

AJUDANTE AUXILIAR
Produçao. Currículo no
whatsapp: 98164-4654
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6.1 NIVEL BÁSICO

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

RESTAURANTE
CONTRATA

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

RESTAURANTE
CONTRATA

COZINHEIRO, COPEI-
RO e Garçom. Com ex-
periência.EnviarCVpa-
ra e-mail: rhdondurica
@gmail.com

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

ATENDENTE. SECRE-
TÁRIA Pizza Guará con-
trata Whats 98566-0188

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

AUXILIAR DE COZI-
NHA e Garçom. Enviar
CV para: rhmoinho06
@gmail.com

BALCONISTA PARA
TRABALHAR no Sia de
segunda a sábado. 61-
982201710/ 3234-0444
CASEIROCOMEXPERI-
ÊNCIA EM TRATOR p/
Rancho em Sobradinho/
DF. Só Whatsapp
6199854-5054

CONTRATA-SE
CASEIRO PARA

FAZENDA SAIBA tirar
leite. Alexania-GO. (61)
3624-7258/99699-8748
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
(casa c/ 2 pessoas). Se-
gunda a sábado com ex-
periência e referências.
Salário R$1.500, dando-
se preferência p/ quem
saiba atender e transmi-
tir mensagens (simples)
por computador. Tratar:
99243-9761

Projeto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
e o Ministério da Cidadania selecionam Instituição Sub-Executora para
desenvolvimento de estratégias para implantação de projeto piloto de
intervenção qualificada em cenas de uso do crack.
O Termo de Referência completo está disponível no sítio: https://www.br.undp.org/
content/brazil/pt/home/jobs.html.
As Instituições interessadas devem enviar as propostas e comprovantes para
o e-mail cgct.pj@cidadania.gov.br até às 23:59 (vinte e três horas e cinquenta
e nove minutos), horário de Brasília, do dia 02 de julho de 2022.
O e-mail deverá estar identificado no campo “assunto” com o número do
presente Edital e a indicação do nome da instituição proponente. Somente
serão consideradas e analisadas as propostas devidamente identificadas e
encaminhadas até o prazo final definido.

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/
BRA/15/009

EDITAL N° 14/2022 – PUBLICAÇÃO

6.1 NIVEL BÁSICO

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 PRECISA-
SE que também seja de-
signerdesobrancelha, in-
teressadas ligar para
999278540, falar com a
Sil. Local Vila Planalto,
rua Rabelo lote 25 b.

MASSAGISTA VAGA
com ou sem experiên-
cia. Interessadas entrar
em co n t a t o 6 1 -
996294412

MASSAGISTA PRECI-
SA-SE c/s exp, local dis-
creto,seguro e climatiza-
do, ót ganhos, entre 7 a
11mil (61)98119-1085

MASSAGISTA CON-
TRATA-SE com e
sem experiência pra
Ceilândia (dia e noite)
ótimos ganhos, come-
ço imediato. (61)
99155-1267 Zap

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

MASSAGISTAOPORTU-
NIDADE para são Pau-
lo com ou sem experiên-
cia. 61-994089903

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

PINTOR, JARDINEIRO
ajudante de obras e trato-
rista. Currículo para:
rh@jspar.com.br

PROFISSIONAIS PRO-
CURA-SE Manutenção
, Pintor, Jardineiro, aju-
dante obra e tratorista -
InteressadosdevemEnvi-
ar Currículo para o se-
guinte e-mail: rh@jspar.
com.br

TÉCNICODEREFRIGE-
RAÇÃO c/ exper Cv p/:
brasiliamaq@gmail.com

AGÊNCIA ELE&ELA
PROCURA EMPREGA-
DAR$2.000,00;Faxinei-
ra R$ 1.800,00 Tr:
98124-2442

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL
Esteticista África 61-
982018714

6.1 NÍVEL MÉDIO

NÍVEL MÉDIO

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

AUXILIAR FINANCEI-
RO Contábil, com ex-
per. em financeiro, emis-
são de NF, controle de
pagamentos, noção em
contabilidade. Enviar
CV: recrutando2022
@gmail.com. Com o as-
sunto financeiro.

MARCENEIRO/ MEIO
OFICIAL conhecimento
e Leitura de projetos de
móveisplanejadosestan-
ds ( t r aba l ha r na
Ceilândia). Enviar CV c/
pretensão salarial p/:
recrutando2022@gmail.
com

CONTRATA-SE
OPERADOR DE TELE-
MARKETING com ex-
per. nas áreas de ven-
das de plano de saude,
odontológicoe ramosele-
mentares. Enviar Cv pa-
ra: admcorretoranax
@gmail.com

ATENDIMENTOAOPÚ-
BLICO requisitos: organi-
zado, proatividade e co-
municativo 982097878
só whatsapp ñ ligar

AUX ADMINISTRATI-
VO login.doctorperforma
.com/proccess_selective
_link/upload_ curriculo

RESTAURANTE
MARIETTA CONTRATA

AUXILIAR DE COZI-
NHA eChapeiro. Interes-
sados enviar C.V. para:
mariettarh@gmail.com

AUXILIARADMINISTRA-
TIVO/ Caixa. Cv: fabrik
_industria@hotmail.com

EMPRESA ENGENHARIA
SELECIONA PARA

CONTRATAÇÃO IMEDIATA
BOMBEIRO HIDRÁULI-
CO, Encarregado de Pe-
dreiro e Técnico emEdifi-
cações. CV: obrareside
@gmail.comoucompare-
cer no End: SQNW 303
Projeção H - Noroeste

CABELEIREIRO(A),MA-
NICURE design de so-
brancelha para salão de
Beleza em águas cla-
ras. Interessados 61-
986557357

6.1 NÍVEL MÉDIO

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

COZINHEIRA FORNO
e Fogão. Para trabalhar
terça, quinta, sábado e
domingo (12h) por dia.
Tr: 61 98149-1338

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
DESIGN GRÁFICO c/
experiência em Comuni-
cação Visual, CV:
digidoor1@gmail.com

CONTRATA-SE
DESIGN 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

6.1 NÍVEL MÉDIO

ELETRICISTACONTRA-
TA-SENecessárioquete-
nha experiência. Interes-
sadosdeverãoenviarcur-
rículo para o seguinte e-
mail: rh.adm.bsb@gmail.
com
ENCARREGADO E AU-
XILIAR de Departamen-
to Pessoal.Cv: jcontas
@jcontas.com.br
GERENTE COM EXPE-
RIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com
MANICURE URGENTE
Preciso p/ Ceilândia
35811917 998021964
MECÂNICOEINSTALA-
DOR de ar condiciona-
do. Cv: revigorarclima
df@yahoo.com
MECÂNICO DE AUTO-
MÓVEIS Trabalhar SOF
Sul. Cv p/: mecanico
0622@hotmail.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
PROFISSIONAIS CON-
TABILIDADE . Conh
nos depto FP, EF e CT.
08 às 18h Seg-Sexta.
Asa Norte R$1.430 +
VA + VT / Enviar CV p/:
dptoderecrutamento
@gmail.com
PROFISSIONALVEN-
DAS segmento imobiliá-
rio.Aprenda uma profis-
são onde você é deten-
tordoseuaumentosalari-
al 982724444
R EC E P C I O N I S T A
login.doctorperforma.
c o m / p r o c c e s s _
select ive_l ink/ index/
MTIzNjE1/NA/MTIzNw
REVENDEDORAS DE
M O D A Í n t i m a .
Precisa-se. 98191-6828
SALGADEIRO(A)PRECI-
SO c/ experiência CV p:
saboramillp@hotmail.
com
SECRETÁRIA P/ LOJA
deVeículosemTaguatin-
ga. Enviar Currículo pa-
ra: rh.atendimentoloja
@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

TÉCNICODE ARCondi-
cionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
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

ETIFLEX CONTRATA
VENDEDOR(A)EXTER-
NOCom tenha carro. Sa-
lário da categoria
+comissão, e Operador
de Telemarketing. Am-
bos comexperiência. En-
viar currículo para:
alan2309@gmail.com

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

6.1 NIVEL SUPERIOR

ASSISTENTE
FINANCEIRO
(1 VAGA)

CURSANDO CONTABI-
LIDADE Administração
ouEconomia.Noçõesbá-
sicas de contabilidade,
PacoteOffice intermediá-
rio, conhecimento em re-
des sociais, atendimen-
to ao público. Local de
trabalho:ParkWay,Brasí-
lia- DF. 44 horas sema-
nais. Modalidade de Tra-
balho:Presencial.Contra-
tação: Efetivo CLT. Envi-
ar currículos no email p/
se lecaocoun t ryc lub
@gmail.com

ASSISTENTE FISCAL
c/experiênciaSistemaDo-
mínio. Enviar cv: prolex
contrata@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.

ESTÁGIO EM DIREITO
a partir 7º período. CV:
selecao@macola.adv.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

AGÊNCIA CONFIAN-
ÇA há mais de 30 anos
tem também: Arrumadei-
ra, Diarista, Cozinheira
de forno e fogão, Babá
Motorista, Caseiro e cui-
dadora de idosos. 3356-
3351/ 98609-0574

NÍVEL MÉDIO

CUIDADOR(A) DE IDO-
SOS Ofereço os meus
serviços 61-992149106

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

AULA PARTICULAR

PORTUGUÊS/GRAMÁ-
TICA p/ concursos e ves-
tibulares.Metodologiaino-
vadora 61 98530-3540

CURSOS

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

DIPLOMA 2022 Médio,
Téc, Sup, Pós, Mest e
Dout 35-91859507

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

DIVERSOS

TCC,ARTIGOS-Anúnci-
os e outros. Consultoria
e Revisão 99640-.1547



CLASSIFICADOS8 Brasília, quinta-feira, 2 de junho de 2022 CORREIOBRAZILIENSE


