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Jogos da Liga das 
Nações começam hoje

Ceilândia vai às telas 
com o policial Amado
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Governo anuncia plano para 
baixar preço de combustível

Em reunião no Palácio do Planalto, com 
a presença dos presidentes do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), Bolsonaro 

prometeu compensar governadores 
por eventuais perdas caso aceitem re-
duzir a cobrança de ICMS sobre ga-
solina, diesel e etanol para o teto de 

17%, conforme previsto em projeto de 
lei complementar. A intenção do go-
verno é zerar os impostos federais so-
bre os combustíveis. “Desde que os 

governadores entendam que possam 
também zerar o ICMS, nós ressarcire-
mos o que deixarão de arrecadar”, dis-
se. A compensação aos estados e ao 

Distrito Federal ocorreria por meio de 
uma Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC), que teria caráter emergen-
cial, com duração até 31 de dezembro.  

Planalto sinaliza que não 
dará reajuste a servidores 

Anac marca para agosto 
o leilão de 15 aeroportos

Eletrobras: cai mais um 
obstáculo à privatização

Desaparecidos desde domingo, o repórter inglês 
Dom Phillips e o brasileiro servidor da Funai Bruno 
Araújo Pereira são procurados por equipes das 
polícias Federal e Civil do Amazonas e da Marinha 
perto de Atalaia do Norte (AM). Há histórico de 
ameaças contra os dois, que trabalham em defesa 
de comunidades ribeirinhas nativas do extremo 
oeste do estado. Nessa região, é grande a ação de 
traficantes, grileiros e madeireiros. Dois pescadores 
foram detidos e interrogados ontem. O caso ganhou 
repercussão internacional. PÁGINA 4

Começa a temporada de floração da árvore que se transformou em 
símbolo — e orgulho —  dos brasilienses. São 230 mil em todo o 
DF. Ipês-roxos já são vistos por toda a cidade, como na Esplanada. 
Na sequência, até outubro, a capital vai se deslumbrar com os 
amarelos, os brancos, os verdes e os rosas. página 18

Ana Maria Campos / Fraga diz que PL 
terá Arruda na disputa ao GDF. página 15

Samanta Sallum / Atacadistas apostam 
no emprego para recuperar vendas. página 16

Denise Rothenburg / Zerar impostos de 
combustíveis terá reflexo na eleição. página 4

Irlam Rocha Lima / Festival no CCBB 
mostrou a grandeza do Rock Brasil. página 10 
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Das ameaças 
ao sumiço: 
apreensão 

por jornalista 
e indigenista

no reino

dos ipês

Concursos

 gDF dá mais um passo para 
a abertura da seleção para 

professor, analista de gestão 
e pedagogo-orientador 
educacional. salários 
chegam a r$ 5,3 mil.   

Educação do DF 
prevê 4.254 vagas

PAPO DE CONCURSEIRO, PÁGINA 17 

Aliados salvam
Boris Johnson

Por 211 votos a favor e 148 
contra, premiê britânico 

sobrevive à moção de 
confiança do Parlamento, 

mas analistas veem 
imagem arruinada. 

PÁGINA 9

Daniel leal/aFp       

marcelo Ferreira/CB/D.a press

DF em alerta 
com alta dos 

casos de covid 
Hospitais e postos lotados e longas filas 

para testagem marcaram os últimos dias na 
capital. Ontem, foram registrados 6,6 mil 
casos, contra 2,3 mil da segunda-feira da 

semana passada. A chegada do inverno tem 
agravado o quadro de infecções. página 13  

aulas, alegria

e máscaras
No primeiro dia de aulas presenciais 
após mais de dois anos de pandemia, 
houve maciça adesão ao uso do item 

nos campi da UnB. página 15

ed alves/CB/D.a press
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PODER

Governo propõe 
compensar estados

Jair Bolsonaro fala em enviar uma PEC para ressarcimento das perdas provocadas pela redução do ICMS, em tramitação no 
Senado. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira foram chamados de última hora para cerimônia no Palácio do Planalto

O 
presidente Jair Bolsona-
ro (PL) anunciou ontem 
que pretende compen-
sar os governadores pela 

perda de arrecadação do Impos-
to sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) no âmbito 
do Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP) 211/2021 que enqua-
dra combustíveis, energia elétri-
ca, transportes e telecomunica-
ções como bens essenciais. 

O chefe do Executivo apresentou 
a proposta após encontro com os 
presidentes da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, Arthur Li-
ra (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD
-MG), além de outros membros do 
alto escalão ministerial.

“Estamos propondo aos gover-
nadores que os 17% que ficam para 
eles, uma vez aprovado o PLP, nós, 
o governo federal, pagaremos aos 
governadores o que eles deixariam 
de arrecadar. (...) Desde que os go-
vernadores entendam que possam 
também zerar o ICMS, nós ressar-
ciremos os governadores o que dei-
xarão de arrecadar”, disse o presi-
dente, no Palácio do Planalto. 

A redução do ICMS dos com-
bustíveis é negociada no âmbito 
do PLP 18/2022. “A gente espera 
que o Senado aprove (o PLP 18), 
mas o governo federal resolveu 
avançar na diminuição da carga 
tributária para os brasileiros”, dis-
se o presidente. A compensação 
aos estados ocorreria por meio 
de uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC). 

Ao explicar a proposta, o minis-
tro Paulo Guedes frisou que a me-
dida não se trata de subsídio. “Va-
mos ressarcir os estados de forma 
que não tenham essa perda de ar-
recadação para atenuar no bolso 
do povo brasileiro. Da mesma for-
ma que há um teto de gastos deve 
ter um teto de impostos”, afirmou. 

Situação emergencial

Segundo o governo, a medida 
tem caráter emergencial e durará 
até 31 de dezembro. Ele não deta-
lhou o impacto fiscal que a com-
pensação terá nos cofres públicos. 

Disse apenas que o governo tem 
compromisso fiscal. “Vai ficar bas-
tante claro que esse valor está den-
tro do compromisso de respon-
sabilidade fiscal por um período 
definido e com um valor defini-
do. Temos receitas orçamentárias 
extraordinárias que ainda não fo-
ram lançadas no orçamento e jus-
tamente essa expansão está limi-
tada a esse montante”, observou. 

Com o anúncio de que esta-
ria disposto a compensar as per-
das dos estados com a redução do 
ICMS dos combustíveis, o governo 
federal procura ter um papel mais 
relevante no impasse. No final de 
maio, a Câmara dos Deputados 
aprovou, em caráter de urgência, a 

proposta que visa reduzir os preços 
dos serviços essenciais. A matéria 
estabelece um teto para a cobrança 
de ICMS em 17%. Essa aprovação 
mostrou, mais uma vez, um ali-
nhamento quase automático entre 
o presidente da Câmara, Arthur Li-
ra (PP-AL), e o Palácio do Planalto.

No Senado Federal, onde os es-
tados têm maior peso político, a 
discussão assumiu outro ritmo. 
Ontem, no Planalto, o presidente 
da Casa, Rodrigo Pacheco, reco-
nheceu o esforço do Executivo e 
de outros atores na superação do 
impasse. E disse que também es-
pera uma solução breve.  

“O Senado Federal recolhe to-
dos esses argumentos do Poder 

Executivo, sobretudo sobre esses 
anúncios da possibilidade concre-
ta da desoneração de PIS e Cofins 
sobre a gasolina e o etanol. Da in-
denização aos estados sobre uma 
alíquota zero de ICMS com relação 
ao diesel, gás natural e GLP. Medi-
das que deverão, assim esperamos, 
refletir no consumidor final”, afir-
mou Pacheco. 

“Então, acolhemos as reivindi-
cações do Poder Executivo, levare-
mos ao Senado Federal para apre-
ciação com medidas legislativas 
para poder fazer valer essas inicia-
tivas do governo federal, no diálo-
go para que possam convergir aos 
interesses. Esperamos muito bre-
vemente  ter uma definição desse 

relatório do senador Fernando Be-
zerra.” O relatório deve ser lido nes-
ta terça-feira na Casa Legislativa.

O presidente da Câmara, Arthur 
Lira, também afirmou o compro-
misso com a construção da PEC pa-
ra que a proposta do governo seja 
possível. “Estamos há muito tem-
po tratando dessas questões que 
nós sabemos que significam mui-
to na conta do contribuinte. Espera-
mos que o Senado tenha a tranqui-
lidade, autonomia e sensibilidade 
na aprovação do PLP 18 e que nós, 
após isso, tramitem uma PEC para 
ressarcir os estados que estiverem à 
disposição para zerar esses impos-
tos estaduais sem prejuízo nenhum 
aos governadores”, afirmou. 

 » CRISTIANE NOBERTO

Bezerra, Pacheco, Bolsonaro e Lira: presidente da República deu início à cerimônia antes da chegada dos chefes do Legislativo

Ed Alves/CB/D.A Press

Paralelamente à iniciativa do 
Palácio do Planalto para bara-
tear os combustíveis, senado-
res e representantes dos esta-
dos negociam, ponto a ponto, 
uma saída que equilibre preço 
menor sem perda significativa 
na arrecadação. 

Presente no anúncio do pre-
sidente Bolsonaro, o relator do 
Projeto de Lei Complementar 
(PLP/18/2022), senador Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB-PE), 
pretende entregar hoje o parecer 
sobre a proposta que fixa um te-
to de aproximadamente 17% pa-
ra cobrança do ICMS sobre com-
bustíveis, serviços de comunica-
ção e energia elétrica. 

Durante o dia, o relator se re-
uniu com o presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
e com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes para discutir so-
bre os termos da proposta. Pos-
teriormente, o trio ainda se en-
controu com o presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL).

Objeto de uma negociação 
complicada, a proposta de re-
duzir impostos de combustíveis 
tem tratamento diferente nas 
duas Casas do Congresso. En-
quanto Lira e o Planalto querem 
celeridade, Pacheco busca ca-
denciar mais o trâmite, atento às 
reivindicações dos governadores.  

Na semana passada, o presi-
dente do Senado recebeu Décio 
Padilha e outros integrantes do 
Comitê Nacional de Secretários 
de Fazenda, Finanças, Receita 
ou Tributação dos Estados e do 
Distrito Federal (Comsefaz) em 
uma reunião que também con-
tou com a participação do rela-
tor Fernando Bezerra e dos se-
nadores Jean Paul Prates (PT-RN) 
e Davi Alcolumbre (União-AP).

Medidas conjunturais

A expectativa dos represen-
tantes do Comsefaz era otimis-
ta, antes das declarações do 
Planalto ontem à noite. Mas 
eles alertam para a necessida-
de de se aprovar medidas efeti-
vas para o imbróglio. “A grande 

crítica que os estados fizeram 
o tempo inteiro desse projeto, 
desde a tramitação na Câma-
ra, foi que se procura remediar 
com medidas estruturais, que 
vão durar para sempre, uma si-
tuação conjuntural”, disse An-
dré Horta ao Correio (leia en-

trevista ao lado).   
Segundo levantamento rea-

lizado pelo Comsefaz, o projeto 
aprovado pela Câmara dos De-
putados pode gerar uma perda 
arrecadatória de até R$ 83 bi-
lhões. Os secretários de fazenda 
questionam até mesmo o gatilho 
colocado pelos deputados para 
a União subsidiar, por meio de 
um fundo, perdas de arrecada-
ção superiores a 5%.

Uma das sugestões do Comse-
faz é um projeto de relatoria do 
senador Jean Paul Prates (PT-RN). 
O PL 1.472 /2021 cria uma conta 
de estabilização dos preços dos 
combustíveis (CEP) a partir do 
lucro extraordinário obtido pe-
la Petrobras ao longo do ano de 
2021. Nos bastidores, consta que 
a proposta não tem a simpatia de 
Arthur Lira.

Negociação no Congresso 
 » RAPHAEL FELICE
 » TAÍSA MEDEIROS

Presidente 
à espera

A cerimônia no Palácio do 
Planalto foi marcada pela que-
bra de protocolo. Agendada 
para as 19h, começou com 45 
minutos de atraso. No início 
da transmissão, o presidente 
da República Jair Bolsonaro, 
maior autoridade do país, es-
tava ao centro da mesa. Ele 
Aguardava a chegada do sena-
dor Rodrigo Pacheco e do de-
putado Arthur Lira. 

Cercado de ministros, Bolso-
naro começou a falar, mas in-
terrompeu o discurso. Os mi-
nistros participantes trocaram 
então de lugares à mesa, ante 
uma aparente ausência de Pa-
checo e Lira. Momentos depois, 
no entanto, houve nova movi-
mentação, para dar lugar aos 
dois parlamentares.   

A proposta do governo federal 
dividiu opiniões. O deputado fe-
deral Danilo Forte (União Brasil/
CE), presidente da Frente Parla-
mentar das Energias Renováveis, 
recebeu com otimismo as medi-
das oferecidas pelo Executivo. 

“Como autor do PLP 18/2022, 
avalio como muito positiva a 
contribuição do governo fede-
ral. A proposta dá tranquilida-
de e confiança necessárias pa-
ra que o Congresso Nacional dê 
continuidade à aprovação do 
PLP 18”, comentou. 

Já o líder da minoria no Se-
nado, senador Jean Paul Prates 
(PT-RN), afirmou que a pro-
posta é um improviso. “A ótica 
míope é apenas zerar impos-
tos e sufocar os estados. O go-
verno é tão perdido no assunto 
que lança proposta atropelan-
do proposta, sem nenhum pla-
no estratégico ou estruturante 
real para o setor e o consumi-
dor: anula a autossuficiência 
em petróleo teimando com a 
PPI (paridade de importação) e 
impõe o “Estado-Mínimo” por 
sufocamento”, critica. (CN) 

Seis perguntas para 

Como avalia a compensação 
tributária para os estados?

O próprio senador Fernando 
Bezerra (MDB-PE, relator do PLP 
18 no Senado) tornou público que 
não concorda com a forma de 
compensação que está posta. Os 
estados têm uma forma de com-
pensação. Apresentaram o fundo. 
Isso vai evoluir dessa forma? A for-
ma que está ali reduz a receita dos 
estados em R$ 83 bilhões, e aquela 
compensação parcial, dos 5%, que 
foi estendida aos municípios tam-
bém, ela é feita via dívida. E com-
pensação via dívida, você sabe, vai 
reduzir a receita de qualquer for-
ma. Então os mínimos constitu-
cionais de aplicação na saúde, na 
educação vão ser afetados.

Os 5% de compensação são 
suficientes?

Do jeito que está previsto, se a 
arrecadação global cair 5%, com a 
inflação que a gente está tendo, não 
faz sentido. Você vai reduzir deter-
minados itens, e argumentar que a 
arrecadação global vai cair… Não 
vai cair. Espera-se um crescimen-
to, na verdade, em torno de 15%. 

Os estados estão sendo ouvidos 
pelo legislativo? 

O diálogo foi extremamente 
profícuo. O senador (Fernando 
Bezerra) foi muito atencioso com 
os estados, o debate foi muito ri-
co. Saímos bastante otimistas in-
clusive, com expectativa de que a 
gente vai poder evoluir. 

Há disposição para voltar 
a discutir aquelas regras já 
contestadas pelo governo no 
STF, como a que estabelecia uma 
alíquota única do ICMS, mas que 
também permitisse que cada 
estado desse descontos?

A ideia é, na verdade, colocar 
tudo sobre a mesa e ver qual com-
bo vai sair disso. Claro que alguns 
pontos são mais sensíveis — e eu 
não vou adiantar aqui para não di-
ficultar as negociações — e outros 
tantos são fáceis de os estados tran-
sigirem. Os estados esperam que o 
senador continue no mesmo clima 
que começou na semana passada. 

Há pressão dos governadores 
para que o projeto não avance? 

Não vi isso. Mas vi diversas 

entidades ligadas à educação e 
saúde na perda que as áreas vão 
ter se isso for aprovado. São R$ 29 
bilhões só de saúde e educação. 
Tudo o que foi aprovado de Fun-
deb, piso da enfermagem, tudo 
que está sendo dado como posi-
tivo, está retrocedendo. Isso tem 
um custo político e social e deve 
importar no momento de esco-
lher a forma de compensar e fina-
lizar esse acordo. 

Qual avaliação vocês fazem do 
projeto? 

A grande crítica que os esta-
dos fizeram o tempo inteiro des-
se projeto, desde a tramitação na 
Câmara, foi que se procura reme-
diar com medidas estruturais, que 
vão durar para sempre, uma si-
tuação conjuntural. E essas medi-
das ainda assim, não terão efeitos 
nem conjunturais, não vai resol-
ver nem por hora. Depois você vai 
ficar com um passivo estrutural 
dos estados. Vai complicar ainda 
mais a questão da dívida e do fu-
turo dos estados, em termos de in-
vestimento e de serviços públicos, 
tudo isso é comprometido. (TM)

 André Horta, diretor institucional do Comsefaz
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ELEIÇÕES

Bolsonaro põe Fachin na mira
Presidente lança suspeita sobre atuação do presidente do TSE, enquanto magistrado fecha acordo com líderes religiosos

O 
presidente Jair Bolsona-
ro (PL) acusou o presi-
dente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), mi-

nistro Edson Fachin, de agir na 
justiça eleitoral para beneficiar 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) nas eleições de ou-
tubro deste ano. Segundo o che-
fe do Executivo, o magistrado se-
ria o responsável por tornar Lu-
la elegível e, por isso, o ministro 
deveria “se considerar impedido 
ou suspeito para conduzir o pro-
cesso eleitoral”.

“É bem claro o que está acon-
tecendo: há dois anos ele (Fa-
chin) falou que o Lula deveria ter 
participado do processo de 2018 
pelo bem da democracia. E não 
podemos esquecer de que Fachin 
foi o relator do processo que ti-
rou o Lula da cadeia e agora es-
tá à frente do TSE. Ou seja, tudo 
faz para que a transparência, ob-
viamente no meu entender, para 
eleger o Lula de forma não acei-
tável”, criticou Bolsonaro, em en-
trevista ao programa Terra Viva, 
da TV Bandeirantes.

O presidente ainda voltou a 
insinuar sobre uma sala secre-
ta na Corte para contagem dos 
votos. Disse que tem “direito” de 
desconfiar e espera que “não ga-
nhe as eleições quem tem amigo 
dentro do TSE”. 

Bolsonaro também afirmou 
que o presidente do TSE cha-
mou 70 embaixadores para ou-
vir “maravilhas” sobre as ur-
nas. “Deixa transparecer que eu 
estou duvidando do processo 
eleitoral, preparando um gol-
pe para após as eleições. E dei-
xa claro, nas palavras dele, que 
uma vez anunciado o resulta-
dos das eleições, o mundo to-
do deve reconhecer Lula como 
presidente da República eleito. 
Aí temos um fator gravíssimo”, 
acusou o presidente. 

Alvo de críticas de Bolsonaro, 
Fachin assinou ontem, com li-
deranças religiosas, entre evan-
gélicos e católicos, acordos de 
cooperação para realizar ações e 
projetos no sentido de preservar 
a normalidade e o caráter pací-
fico do pleito de outubro. O ter-
mo foi assinado ontem, na sede 
do tribunal, em Brasília. 

Em nota, a Corte afirmou que 
a iniciativa partiu de conversas 
com diferentes segmentos reli-
giosos. “Ficou claro que todas as 
pessoas, independentemente da 
origem ou crenças, buscam uma 
vida plena, próspera, rica em res-
peito mútuo e harmonia, e que o 
voto livre e consciente é o meio 
mais seguro para alcançar es-
sa meta”, informou o comunica-
do do TSE.

Os termos de cooperação, sem 
prazo de vigência pré-determi-
nado, preveem que as lideran-
ças religiosas se comprometam 
a promover ações de conscienti-
zação sobre a tolerância política, 
a legitimação do pensamento di-
vergente e exclusão da violência 
durante as pregações, sermões e 
homilias, ou ainda em declara-
ções públicas ou publicações que 
venham a fazer. Os documentos 
também propõem que seja divul-
gado o material produzido pelo 
TSE com esse teor.

Julgamento

As diferenças entre o bolsona-
rismo e o Judiciário não se limi-
tam à Corte Eleitoral. No Supre-
mo Tribunal Federal, está pre-
visto para hoje o julgamento so-
bre o mandato do deputado bol-
sonarista Fernando Francischini 
(União Brasil-PR). O presidente 
da Corte, ministro Luiz Fux, já 
havia colocado o tema na pau-
ta do plenário virtual. Contudo, 
o ministro Kassio Nunes Mar-
ques, presidente da 2ª turma do 
STF, pautou a mesma audiência 

para o plenário. A movimenta-
ção gerou um impasse. Até on-
tem à noite, o STF permanecia 
com a previsão de dois julgamen-
tos simultâneos acerca da mes-
ma matéria. 

Francischini teve o mandato 
cassado em outubro, acusado 
de disseminar fake news sobre 
as urnas nas eleições de 2018. 
Na semana passada, Nunes 
Marques, relator do caso, sus-
pendeu a ordem do TSE e res-
tabeleceu o mandato do parla-
mentar. Os ministros da Corte 
haviam pedido para que o jul-
gamento fosse levado a plená-
rio, mas o magistrado discor-
dou da sugestão e pediu que 
fosse analisado primeiro pela 
2ª Turma do Supremo. 

A decisão de Nunes Marques 
causou um mal-estar no Supre-
mo. Na sexta-feira passada, o mi-
nistro Alexandre de Moraes, que 
ocupará a presidência do TSE du-
rante as eleições, foi categórico. 
“A posição do TSE é muito clara e 
já foi dada em dois casos impor-
tantes e vai ser aplicada nestas 
eleições. Quem se utilizar de fake 
news, quem falar de fraude nas 
urnas, quem propagar discurso 
mentiroso, fraudulento, de ódio, 
terá seu registro cassado, inde-
pendentemente de candidato a 
qualquer dos cargos”, disse.

No plenário virtual do Supre-
mo, a tendência é de rejeição por 
parte dos ministros. O julgamen-
to iniciou à 0h desta terça-feira e 
terminará às 23h59. 

Alvo de ataques de Bolsonaro, o presidente do TSE, Edson Fachin, assinou acordo com líderes religiosos 

Antonio Augusto/Secom/TSE

 » CRISTIANE NOBERTO

“A bola está com o MDB.” A 
declaração — dada ao Correio, 
ontem — é do presidente do PS-
DB, Bruno Araújo, ao ser pergun-
tado sobre a definição do acordo 
entre os dois partidos para for-
mação da terceira via em torno 
da candidatura da senadora Si-
mone Tebet (MDB-MS) à Presi-
dência da República. 

Nas cúpulas partidárias, a trí-
plice aliança (incluindo o Cida-
dania, federado ao PSDB) está 
acertada. Mas, arranjos regionais 
e pressões de alas minoritárias 
das duas legendas estão adian-
do o casamento das siglas mais 
poderosas do autodenominado 
centro democrático. A pressão, 
agora, é para que a coligação seja 
anunciada na quinta-feira, quan-
do a Comissão Executiva do PS-
DB se reúne, em Brasília, para fe-
char questão.

Os tucanos esperam que, até 
lá, o MDB resolva o impasse em 
torno da montagem do palanque 

da terceira via no Rio Grande do 
Sul. O partido ainda resiste em 
apoiar a volta do ex-governador 
Eduardo Leite (PSDB) ao Palácio 
Piratini, sede do governo gaúcho, 
por causa de uma ala que defen-
de a candidatura própria. Se es-
se arranjo regional, que envolve 
também o PSD da ex-senadora 
Ana Amélia (RS), não se concre-
tizar, a aliança nacional em tor-
no da pré-candidatura de Simo-
ne Tebet tende ao fracasso.

Bruno Araújo está otimista e 
enumerou os passos dados até 
agora pelo potencial aliado pa-
ra viabilizar a chapa unificada. 
Citou que a Executiva do MDB 
aprovou a coligação e acolheu 
o programa de governo tuca-
no elaborado sob coordena-
ção do ex-presidente da Câ-
mara dos Deputados Rodrigo 
Maia para a pré-candidatura 
de João Doria — que abdicou 
da disputa por falta de amparo 
no partido. A única pendência 
está no apoio do MDB à can-
didatura de Eduardo Leite ao 

governo do Rio Grande do Sul. 
“Torcemos pela formalização 
da aliança”, disse Araújo. 

Futuro político

Essa costura é decisiva porque 
determinará o futuro político de 
Leite, também cotado para assu-
mir a candidatura tucana à Presi-
dência caso o partido decida se-
guir em voo solo na disputa pelo 
Palácio do Planalto. Se Leite op-
tar pela reconquista do mandato 
de governador — cargo ao qual se 
desincompatibilizou justamente 
para se lançar à campanha pela 
sucessão do presidente Jair Bol-
sonaro —, Tebet poderá liderar 
a terceira via com um candidato 
a vice indicado pelo PSDB. O fa-
vorito é o senador Tasso Jereis-
sati (CE).

Na semana passada, Leite al-
moçou com Jereissati e com os 
deputados mineiros Aécio Neves 
e Paulo Abi-Ackel. É no PSDB de 
Minas Gerais que está o princi-
pal foco de resistência ao acordo 

da terceira via. Após o encon-
tro, o partido informou, em no-
ta, que a reunião de quinta-feira 
é “para confirmar o apoio a Tebet 
ou o lançamento de candidatura 

própria à Presidência”. 
Se o MDB aceitar a compo-

sição no Rio Grande do Sul, po-
rém, a cúpula tucana não tem 
dúvida de que o PSDB marchará 

com Tebet. Uma expectativa 
compartilhada pelo presidente 
do MDB, Baleia Rossi (SP). “Nós 
vamos pedir diálogo para que 
possamos sentar à mesa, mas, 
claro, respeitando a gradeza do 
MDB no Rio Grande do Sul”, dis-
se Rossi, na ocasião.

Enquanto o nó da terceira 
via não é desatado, Simone Te-
bet ficará “recolhida”, de acordo 
com um interlocutor da senado-
ra. Ela reconhece a importância 
das conversas no Sul e não pre-
tende amplificar a pressão so-
bre o MDB gaúcho. Mas segui-
rá, nos bastidores, trabalhando 
para que a terceira via possa se 
viabilizar. O MDB teria que reti-
rar a pré-candidatura do depu-
tado estadual Gabriel Souza — 
que já está em campanha — ao 
governo gaúcho para integrar a 
chapa de Eduardo Leite. Souza 
e o presidente do MDB no esta-
do, Fábio Branco, estão à frente 
dessa negociação.

 » VINICIUS DORIA

Duplo ultimato na 3ª via Eduardo Leite: ala do MDB 
gaúcho resiste a uma investida 
do ex-governador à reeleição 
e defende um nome próprio da 
legenda para eleição estadual

Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Há dois anos, ele 
(Fachin) falou que o Lula 
deveria ter participado 
do processo de 2018 pelo 
bem da democracia. E 
não podemos esquecer 
de que Fachin foi o 
relator do processo que 
tirou o Lula da cadeia”

Jair Bolsonaro, presidente 
da República

Rumo à 
América

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) embarca amanhã para os Es-
tados Unidos, onde participará da 
Cúpula das Américas e terá um en-
contro bilateral com o presidente 
norte-americano, Joe Biden, pre-
visto para ocorrer na quinta-feira. 
Será o primeiro encontro formal 
entre dois chefes de Estado.  

Na pauta, o Brasil buscará 
avançar no pedido de apoio dos 
EUA para a entrada na Organiza-
ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE). O 
presidente também deve aprovei-
tar a oportunidade para mostrar 
que não está isolado diplomati-
camente, ponto que deve ser usa-
do em sua campanha de reeleição. 

Questões mais substantivas co-
mo a implementação do 5G e a cri-
se dos fertilizantes devido à guerra 
na Ucrânia devem ser tratadas em 
reuniões paralelas. Do lado norte
-americano, Biden deve abordar 
assuntos como meio ambiente e 
defesa da democracia. Além disso, 
ele busca conter a expansão chi-
nesa na América do Sul, contudo, 
o tema poderá não ficar explícito.  

Além da missão oficial, Bolsona-
ro também irá inaugurar uma sede 
de um vice-consulado do Brasil, 
que está prevista para o dia 11, em 
Orlando, Flórida, além de se encon-
trar com apoiadores. 

No mesmo dia, haverá o 1º Con-
gresso Conservador Brasileiro da 
Flórida. O encontro ocorrerá em 
uma churrascaria. Está prevista a 
participação de militantes bolsona-
ristas, como o deputado federal Da-
niel Silveira (PTB-RJ); o presidente 
do PTB, Roberto Jefferson; e o blo-
gueiro Allan dos Santos. Ainda não 
está confirmada a ida do presiden-
te ao encontro conservador.(CN)

Os números comprovam:
amaior obra doGDF
está no cuidado com
as pessoas.
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Um tiro para salvar 
as reeleições

O anúncio da proposta para zerar o ICMS dos combustíveis e do gás de cozinha 
feito com a presença dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), representa uma convocação dos governadores e 
da oposição para que entrem no barco de redução dos impostos. O “sim” dos 
governadores a esse esforço virá, inclusive, com transferência de receita para 

compensar a perda de arrecadação. Quanto à oposição, a avaliação dos governistas é 
a de que os atores não terão muito poder de manobra. Aliados do presidente têm dito 

que agora é pegar ou largar e, nessa segunda hipótese, vem acoplada a perspectiva 
de arcar com as consequências de não aprovar a proposta — ou seja, não baixar os 

preços. Tudo agora terá reflexo eleitoral e, nesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) atirou no alvo. Terá o discurso de que fez tudo o que estava ao seu alcance.

Obviamente, os partidos ainda vão analisar a proposta de emenda constitucional. O 
texto ainda não chegou ao Congresso formalmente, mas as apostas de Lira e de líderes 

próximos ao presidente são a de que é possível fazer esse esforço para votar rapidamente. 
Só a presença de todos, no anúncio da proposta, indica união para salvar  

a lavoura — leia-se a eleição.

CURTIDAS

VIOLÊNCIA /

Preocupação na Amazônia
Autoridades brasileiras procuram indigenista intimidado e jornalista inglês desaparecidos. PF ouve dois

O indigenista Bruno Araújo 
Pereira, que desapareceu junto 
com o jornalista inglês Dom Phil-
lips no trajeto entre a comunida-
de ribeirinha São Rafael e a cida-
de de Atalaia do Norte, no extre-
mo oeste do Amazonas, vinha re-
cebendo ameaças de morte por 
conta do trabalho que realizava 
junto às comunidades nativas do 
Vale do Javari. Por causa da pos-
sibilidade de terem sofrido algu-
ma violência física, agentes da 
Polícia Federal (PF) detiveram, 
ontem à noite, dois pescadores 
identificados apenas pelos ape-
lidos de “Churrasco” e “Jâneo”.

Os dois foram levados para 
Atalaia do Norte e estão em po-
der da Polícia Civil para pres-
tar esclarecimentos. As ameaças 
contra o indigenista tinham si-
do denunciadas à PF, ao Minis-
tério Público Federal (MPF) e à 
Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai), segundo Beto Marubo, um 
dos coordenadores da União dos 
Povos Indígenas do Vale do Java-
ri (Univaja).

Conforme observou, as res-
postas dos órgãos federais às 
ameaças contra Bruno e aos 

membros da Univaja sempre fo-
ram protocolares. “A violência 
contra os nossos parceiros e os 
povos tem aumentado. A amea-
ça física (ao indigenista) era no 
sentido de inibir a atuação dele. 
Que não seja uma busca e salva-
mento apenas. Que haja um tra-
balho de investigação, porque 
acreditamos que a violência está 

relacionada com o desapareci-
mento”, afirmou Marubo.

Bruno e Dom Phillips — ve-
terano jornalista que colabora-
va com o The Guardian — de-
sapareceram numa região en-
tre as fronteiras de Peru, Colôm-
bia e Brasil, conhecida pela pre-
sença de narcotraficantes e por 
garimpeiros e madeireiros que 

exploram ilegalmente a flores-
ta. O repórter acompanhava o 
indigenista para realizar entre-
vistas com as comunidades na-
tivas locais.

O percurso deles deveria ter 
sido feito em duas horas, mas os 
dois estão há quase dois dias de-
saparecidos. Bruno tinha uma re-
união com o homem apelidado 

de “Churrasco” para fechar uma 
cooperação entre as comunida-
des ribeirinhas e os indígenas, a 
fim de tentarem impedir o avan-
ço das invasões de garimpeiros e 
madeireiros. O encontro seria em 
São Rafael, mas o pescador não 
apareceu. Bruno e o jornalista 
seguiram para Atalaia — e des-
de então não foram mais vistos.

Buscas

A comunicação do desapa-
recimento foi feita, ontem, pe-
la Univaja ao MPF do Amazo-
nas. Em nota, o órgão informou 
que instaurou um procedimen-
to administrativo para apurar o 
caso e acionou as polícias Fe-
deral, Civil, a Força Nacional, 
a Frente de Proteção Etnoam-
biental Vale do Javari e a Ma-
rinha. De acordo com o MPF, a 
força armada conduzirá as bus-
cas por meio do Comando de 
Operações Navais.

A Funai informou que acom-
panha o caso, porém frisou que o 
indigenista estava licenciado da 
autarquia. Procurada, a Superin-
tendência da Polícia Federal no 
Amazonas não se manifestou até 
o fechamento desta edição.

Em Brasília, o procurador-ge-
ral da República, Augusto Aras, se 
reuniu com o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Anderson 
Torres, para discutir o caso. Já o 
presidente da Comissão de Direi-
tos Humanos do Senado, Hum-
berto Costa (PT-PE), oficiou à Fu-
nai, às polícias Federal e Civil do 
Amazonas para que deem escla-
recimentos sobre os trabalhos.

Bruno se encontraria com um pescador para fechar uma cooperação entre ribeirinhos e indígenas. Dom Phillips o acompanhava

Funai/Arquivo  AFP

 » TAINÁ ANDRADE

Os jornalistas Lucas Neiva e 
Vanessa Lippelt, do portal Con-
gresso em Foco, sofreram amea-
ças de morte desde que denun-
ciaram um esquema de impul-
sionamento de fake news a fim 
de favorecer a campanha de ree-
leição do presidente Jair Bolso-
naro (PL). As intimidações par-
tiram do site 1500chan.

Além de mensagens intimida-
tórias contra os dois, ameaçan-
do-os de morte, Vanessa ainda 

recebeu mensagens de alguém 
afirmando que ela seria submeti-
da a violência sexual. Na mesma 
mensagem, ela também recebeu 
uma foto de uma pistola, que, se-
gundo o assediador, seria a arma 
que usaria contra ela.

A violência contra os dois é 
mais uma das 16, realizadas en-
tre janeiro a maio deste ano, que 
vêm sendo monitoradas pela As-
sociação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji). A entidade 

também registrou 173 alertas de 
violência e 66 ataques contra a 
categoria.

Escalada

Katia Brembatti, vice-presi-
dente da Abraji, afirma que a 
percepção é de uma escalada 
frequente da violência relacio-
nada ao ambiente político hos-
til. “Com a posse do Bolsonaro, 
a gente percebeu que, a partir 

do seu posicionamento, passou 
a ter um reflexo por apoiadores 
e manifestantes que veem como 
uma autorização para atacar jor-
nalistas”, disse.

Segundo Juliana Nunes, coor-
denadora geral do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do DF 
(SJPDF), “o aumento da violên-
cia contra o jornalista faz parte 
de um todo, que é político, le-
gislativo, judiciário e social. Es-
sas redes que tentam ameaçar 

os jornalistas, diminuir a credi-
bilidade, intimidar a prática do 
jornalismo, também querem re-
duzir a importância dessa pro-
fissão”.

Para Juliana, com a aproxi-
mação das eleições, as ameaças 
aos jornalistas tendem a aumen-
tar. “É fundamental que os pro-
fissionais se preparem para isso 
e, principalmente, que as em-
presas de comunicação estejam 
atentas”, alertou. (TA)

Jornalistas são ameaçados de morte
Com Bolsonaro, 
a partir do seu 
posicionamento, 
apoiadores e 
manifestantes veem 
uma autorização para 
atacar jornalistas”

Katia Brematti,  
vice-presidente da Abraji

Guedes respira, mas...

Ao anunciar, na entrevista à Bandnews, 
que o ministro Paulo Guedes permanecerá no 
comando da Economia em caso de reeleição, 
Bolsonaro deixou a ala política com um frio na 
espinha. É que os políticos estão convencidos de 
que a área econômica é crucial para as eleições e 
não dá para “vender mais do mesmo ao eleitor”. 
O ministro, no entanto, é o padrinho da proposta 
de zerar impostos.

... tem que entregar mais

É preciso gerar esperança e muitos avaliam 
que Guedes ainda não conseguiu passar essa 
mensagem de forma clara, tanto é que as 
pesquisas continuam apontando dificuldades 
para a reeleição, e a economia como fator 
principal no humor do eleitorado. No governo, 
porém, a avaliação é de que houve geração de 
empregos, a economia “está melhorando” e, na 
campanha, será possível detalhar os ganhos que 
o país obteve apesar do cenário adverso gerado 
pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. E com a 
PEC dos combustíveis em curso, Guedes ganhará 
oxigênio, inclusive entre os políticos.

Enquanto isso, no PSDB...

Os tucanos vão decidir sua posição sobre a 
terceira via esta semana com o MDB resistente a 
ceder a cabeça de chapa a Eduardo Leite no Rio 
Grande do Sul. Lá, a imagem usada é a seguinte: 
o ex-governador gaúcho está igual ao marido 
que sai de casa para tentar a sorte com uma 
amante, no caso a candidatura ao Planalto, e, 
agora que deu errado, quer voltar para casa. Pode 
até conseguir, mas vai demorar. E talvez não seja 
nesse pleito.

Vai assim até outubro

A desconfiança de Bolsonaro em relação às 
urnas eletrônicas não mudará até a eleição e 
mesmo depois do pleito, caso seja derrotado. 
Ele está convencido de que as pesquisas não 
refletem o que ele encontra nas ruas  
pelo país afora.

O setor sabe o que quer/ A 
Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA) decidiu mudar o formato do 
encontro com os presidenciáveis. 
Em 2018, nem todos compareceram, 
especialmente os dois que foram à 
final, Bolsonaro e Fernando Haddad. 
Agora, a ideia da entidade é entregar 
o documento de suas propostas a 
representantes das campanhas, a serem 
indicados pelos candidatos. E ponto.

Muita calma nessa hora/ Na CNA, 
seus executivos já fizeram circular um 
comunicado sobre a necessidade de 
conversa com todos os atores do espectro 
político. O agro é majoritariamente 
eleitor de Bolsonaro e, até aqui, nada tem 
feito o setor mudar de rumo.

Quem diria…/ A ex-senadora Ana 
Amélia Lemos ficou praticamente 
enfurnada na suíte do hotel em que 
mora, em Porto Alegre, nos dias em 
que Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo 
Alckmin passaram por lá. Ela, que foi 
vice de Alckmin em 2018, respeita o 
ex-governador paulista, mas não quer 
nem de longe posar para fotos ao lado do 
ex-tucano, hoje vice do petista.

... que seria assim/ Durante os dias 
em que Lula e Bolsonaro se hospedaram 
lá, o hotel ficou praticamente sitiado, 
com atiradores de elite posicionados 
em todos os telhados dos edifícios 
próximos. A segurança do petista está 
cada dia mais reforçada.

Grave, muito grave/ As ameaças ao 
jornalista Lucas Neiva, do Congresso em 
Foco, depois que ele denunciou um fórum 
na internet que pretende disseminar fake 
news e ódio a jornalistas profissionais, 
terá investigação profunda. Todos os 
Poderes já foram acionados para buscar os 
culpados e uma resposta que acabe com as 
intimidações. Um governo que diz pregar 
liberdade de imprensa e de expressão não 
pode compactuar com esse tipo de ameaça. 
Alô, ministro da Justiça Anderson Torres!!! 
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Casos de covid sobem 
e voltam a preocupar

Da 21ª para a 22ª Semana Epidemiológica, Conass registrou um avanço exponencial nos casos de infecção pelo novo 
coronavírus. De acordo com especialistas, causas vão do abandono da máscara à baixa adesão à vacinação de reforço

D
ados compilados pelo Con-
selho Nacional de Secre-
tários da Saúde (Conass) 
mostram que a covid-19 

avançou com força nos últimos 
dias. Se comparados os números 
da mais recente Semana Epidemio-
lógica, 22ª (que vai de 29 de maio a 
4 de junho), com a 21ª (de 22 a 28 de 
maio), o novo coronavírus voltou 
a causar preocupações. A mais re-
cente registrou 207.685 casos con-
tra 166.777 da anterior.

No fechamento dos números 
de ontem, o Conass apurou 36 
mortes e 35.783 infectados nas 
últimas 24 horas. No total, o país 
tem 667.041 óbitos e 31.195.118 
casos. Os motivos que explicam o 
aumento das infecções ainda são 
os mesmos: total abandono do 
uso de máscara, as temperaturas 
mais baixas nesta época do ano, a 
baixa adesão à segunda e à tercei-
ra dose da vacina e a falsa ideia de 
uma volta à normalidade.

O abrandamento dos cuidados 
tem preocupado especialistas da 
área. Para o virologista Bergmann 
Morais, da Universidade de Bra-
sília (UnB), haverá uma elevação 
de casos da doença. “Sem dúvida 
o afrouxamento dos cuidados au-
menta os casos de infecção. Por-
que o vírus muda e vai aumentar 
o número de casos”, alerta.

Apesar do cansaço da popu-
lação em relação às pandemia — 
que ainda não passou, segundo 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) —, o médico sanitarista da 
Fiocruz de Brasília Cláudio Maie-
rovitch lamenta o relaxamento e o 
desestímulo para manter as me-
didas de proteção.

“Aqui no Distrito Federal, tem 
sido visível que as medidas foram 
abolidas. Falta de comprovação de 
vacina, liberação de festa, show e 
aglomerações de todos os tipos. 

Essa nova onde é mais preocupan-
te porque estamos chegando a um 
ano e meio de vacina-
ção, e quem procurou 
um posto para tomar a 
dose de reforço começa 
a ficar novamente susce-
tível ao vírus”, observa.

Subnotificação

Maierovitch salien-
ta que, apesar do cresci-
mento que vem sendo observado 
pelos órgãos de acompanhamento 

da covid-19, há uma subnotifica-
ção dos casos devido aos casos le-

ves, que deixaram de ser 
reportados. Ou seja, os 
registros não refletem a 
real situação da infecção.

“Há uma escuridão 
no número real de ca-
sos. Depois de um 
bom tempo, consegui-
mos uma boa cobertu-
ra vacinal pelo menos 
no segmento da pri-

meira dose da vacina, e isso faz 
com que a proporção de casos 

leves possa não estar sendo co-
nhecida. Muitas pessoas enfren-
tam filas nos hospitais, mas, às 
vezes, não conseguem fazer o 
teste de covid e saem com um 
diagnóstico errado de sinusite 
ou gripe”, afirma.

A falta de comunicação dos re-
sultados positivos de autotestes 
também tem gerado a subnoti-
ficação. Apesar de ser apresenta-
do como uma ferramenta práti-
ca, muitas pessoas que fazem o 
autoexame e testam positivo não 
sabem como reportar o resultado 

para a autoridade sanitária.
Maierovitch também aponta 

que a ausência de um canal ofi-
cial para a sociedade reportar o 
resultado do teste piora a situa-
ção das subnotificações.

“Muitas pessoas têm feito o 
autoteste, o problema é que não 
acham uma forma de comuni-
cação. Não existe um canal para 
que as pessoas possam comuni-
car o resultado”, lastima.

*Estagiários sob a supervisão de 
Fabio Grecchi

 » ISABEL DOURADO*
 » JOÃO GABRIEL FREITAS*

Posto de testagem na Rodoviária do Plano Piloto. Falta de cuidados e temperaturas mais baixas ajudaram a acelerar os casos de covid

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

35.783
é o número de infectados 
pela covid-19 nas últimas 

24 horas. País tem, 
hoje, 31.195.118 casos 

documentados. O número 
total de mortos é 667.041

O Ministério da Saúde 
publicou duas Notas Técnicas 
enfatizando a importância 
do segundo reforço da 
imunização — a quarta dose 
— para as pessoas acima 
de 50 anos e profissionais 
da área de saúde. Segundo 
o ministério, até agora mais 
de 4,5 milhões de pessoas 
tomaram a segunda dose de 
reforço. Até agora, o governo 
federal distribuiu quase 500 
milhões de doses, garantindo a 
proteção de 77% da população 
com as duas primeiras 
doses. Mais de 85,9 milhões 
já tomaram a primeira 
dose de reforço. O Boletim 
InfoGripe Fiocruz mostrou 
que a covid-19 responde por 
59,6% dos casos de Síndrome 
Respiratória Aguda (SRAG) 
com identificação viral nas 
quatro semanas de 1 a 28 de 
maio. Entre 20 de março e 16 
de abril, período com o menor 
porcentual, o novo coronavírus 
correspondia a 34,1%.

 » Ênfase para 
aplicar 4ª dose

A Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) defendeu, ontem, 
que a denúncia contra o ex-mi-
nistro da Educação, Milton Ribei-
ro, por homofobia seja enviada 
para a Justiça Federal do Distri-
to Federal. O argumento é que, 
ao deixar o governo, ele perdeu 
o direito ao foro por prerrogativa 
de função, o que impõe o envio 
do caso para primeira instância.

A investigação foi aberta de-
pois que o então ministro afir-
mou, em entrevista em setem-
bro de 2020, que adolescentes 
“optam” pelo “homossexualis-
mo” por pertencerem a “famí-
lias desajustadas”. Segundo Ri-
beiro, “acho que o adolescente, 
que muitas vezes, opta por an-
dar no caminho do homosse-
xualismo (sic), tem um contexto 
familiar muito próximo, basta 
fazer uma pesquisa. São famí-
lias desajustadas, algumas. Fal-
ta atenção do pai, falta atenção 
da mãe. Vejo menino de 12, 13 
anos optando por ser gay, nun-
ca esteve com uma mulher de 
fato, com um homem de fato, e 
caminhar por aí. São questões 
de valores e princípios”.

Depois da má repercussão das 
afirmações que fez na entrevis-
ta, Ribeiro disse que sua fala ti-
nha sido retirada de contexto e 

pediu desculpas. Mas, de acordo 
com a PGR, com as afirmações 
que fez o ex-ministro induziu ao 
“preconceito contra homosse-
xuais colocando-os no campo da 
anormalidade” e reforçou o “es-
tigma social” contra a população 
LGBTQIA+.

A vice-procuradora-geral da 
República Lindôra Araújo defen-
deu que, como a declaração es-
tá “vinculada ao exercício das 
funções”, “considerando que os 
fatos ocorreram durante entre-
vista concedida na condição de 
ministro de Estado da Educação 
e sobre o contexto educacional 
brasileiro”, a competência para 
processar e julgar a denúncia é 
da Justiça Federal.

Menosprezo

A denúncia foi apresentada 
pelo então vice-procurador-geral 
da República, Humberto Jacques 
de Medeiros. Conforme anotou 
na representação contra Ribei-
ro, o ex-ministro menosprezou 
um grupo de pessoas.

“Ao afirmar que adolescentes 
homossexuais procedem de fa-
mílias desajustadas, o denunciado 
(Milton Ribeiro) discrimina jovens 
por sua orientação sexual e pre-
conceituosamente desqualifica 

HOMOFOBIA

PGR defende que denúncia 
contra ex-ministro prossiga

as famílias em que foram criados, 
afirmando serem desajustadas, is-
to é, fora do campo do justo curso 
da ordem social”, observou o en-
tão vice-procurador.

A manifestação de Lindôra foi 
enviada ao gabinete do ministro 
Dias Toffoli, relator do caso, que 
não chegou a analisar o méri-
to das acusações. O próprio mi-
nistro abriu prazo para a PGR se 
posicionar sobre uma eventual 
transferência do processo.

Ribeiro pediu exoneração 
em março, pressionado pelo 
escândalo do gabinete para-
lelo de pastores que controla-
va a agenda e o orçamento do 
Ministério da Educação. Em-
bora dissesse que, por ter sa-
bido da atuação dos religiosos 
Gilmar Santos e Arílton Mou-
ra denunciou-os aos órgão de 
controle da União, a situação 
do ex-ministro se deteriorou e 
entregou o cargo.

Ribeiro disse que referência à comunidade gay foi tirada de contexto

Credito:Catarina Chaves/CB/D.A Press

Uma mulher foi presa, no últi-
mo domingo, depois de cometer 
injúria racial contra três pessoas 
de uma mesma família, no me-
trô de Belo Horizonte. As agres-
sões tiveram início assim que as 
vítimas embarcaram na Estação 
Central e seguiram até a Estação 
Santa Inês, onde guardas retira-
ram a acusada do trem e relata-
ram o caso à polícia.

Vários passageiros do metrô 
gravaram vídeos, que circularam 
pelas redes sociais, no momento 
em que a autora começou a fa-
zer piadas de cunho racista. Al-
guns mais exaltados se revolta-
ram com a situação e ameaçaram 
agredir a mulher, mas foram con-
tidos por outras pessoas.

As vítimas das ofensas — pai, 
mãe e filha — entraram no metrô 
depois de passarem a manhã na 
Feira Hippie, na Avenida Afonso 
Pena, no centro da capital minei-
ra. Uma das mulheres chegou a 
bater boca com a acusada.

Nas imagens, é possível ver a 
agressora afirmando: “Eu sou ra-
cista”. Além disso, segundo o de-
poimento das vítimas à polícia, 
ela declarou que “não gostava de 
pretos”, que “o sangue que cor-
ria na veia dela não era o mesmo 

deles”, que “os crioulos deveriam 
morrer” e que “pretos não deve-
riam estar no metrô”.

“Ela foi muito agressiva em 
sua fala. Falava assim com meus 
pais e minha irmã: ‘Olha minha 
pele e olhem as suas’. Foi do na-
da. Ninguém fez nada com ela. 
Foi tudo muito triste e revoltan-
te”, afirmou a estudante Isadora 
Rodrigues, de 22 anos, filha do 
casal insultado.

No momento em que a confu-
são se intensificou, o maquinista 
ameaçou parar o trem se a acusa-
da não descesse do vagão. Guar-
das do metrô intervieram na si-
tuação após a família chegar à Es-
tação Santa Inês em um intervalo 
de aproximadamente 10 minutos.

Isadora ressaltou que os pais 
e a irmã ficaram abalados e com 
sentimento de revolta. “A mu-
lher começou a fazer comentá-
rios racistas do nada. Minha mãe 
chorou muito. Outras pessoas 
se sentiram ofendidas no metrô. 
Aguentar isso em 2022 é muito 
complicado”, revoltou-se.

A mulher que fez as ofen-
sas racistas passará por exames 
mais detalhados para atestar um 
possível quadro de transtorno 
mental. A hipótese não é des-
cartada pela Polícia Militar. (Do 

Estado de Minas)

 » ROGER DIAS

RACISMO

Família é insultada por 
mulher no metrô de BH
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Euro

R$ 5,130

Comercial, venda 
na segunda-feira

CDB

12,95%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.212

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

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

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

R$ 4,796
(+0,2%)

30/maio 4,754

31/maio 4,753

1/junho 4,804

2/junho 4,788

Na segunda-feira

Capital de giro

6,76%
0,05%

Nova York

Bolsas
Na segunda-feira

0,82%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

1/6        2/6       3/6 6/6

110.186111.360

TRABALHO

Verba para reajuste 
sai do Orçamento

Dotação de R$ 1,7 bilhão destinada a recompor ganhos dos servidores é usada para reduzir cortes de 
despesas dos ministérios. Para o Fonacate, governo teria decidido não corrigir salários neste ano

O 
governo federal decidiu usar 
a reserva de R$ 1,74 bilhão 
destinada ao pagamento 
de reajuste de servidores 

incluída no Orçamento da União 
deste ano, para reduzir os cortes 
de despesas  anunciados em maio. 
A ação indica “decisão por não dar 
aumento para o funcionalismo nes-
te ano”, de acordo com o presiden-
te do Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado (Fo-
nacate), Rudinei Marques.

“Ao empurrar a decisão para 
um momento em que não have-
rá mais tempo hábil para imple-
mentar reajustes, o governo mos-
tra que já decidiu não recompor as 
perdas inflacionárias, que já leva-
ram um terço dos salários do fun-
cionalismo. Se isso se confirmar, 
Bolsonaro será o único presiden-
te da República, em 20 anos, a não 
recompor de forma linear o salá-
rio dos servidores”, disse Marques.

O Ministério da Economia in-
formou que, com o remanejamen-
to da reserva de R$ 1,7 bilhão, o 
bloqueio nos gastos dos ministé-
rios será de R$ 6,96 bilhões, núme-
ro menor do que os R$ 8,2 bilhões 
anunciados anteriormente. 

De acordo com o ministério, 
o governo optou por reduzir o 
bloqueio de despesas utilizando 
o recurso reservado ao reajuste 
dos servidores do Executivo fe-
deral, inclusive, anunciado pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL). 
Porém, ainda de acordo com a 
pasta, uma decisão definitiva so-
bre reajuste salarial será tomada 
até o fim de junho. 

A verba de R$ 1,7 bilhão se-
ria inicialmente usada para incre-
mentar ganhos de policiais fede-
rais. Diante do descontentamen-
to das demais categorias, que não 
aceitaram ficar de fora do reajus-
te, o governo vinha, ultimamen-
te, acenando com um aumento li-
near de 5% para todo o funciona-
lismo. Essa medida teria um cus-
to de R$ 6,3 bilhões. Se o reajuste 

realmente for feito, esse valor terá 
que ser conseguido mediante um 
novo bloqueio no orçamento dos 
ministérios.

Prazo apertado

Na avaliação de Marques, se o 
governo não resolver agora a ques-
tão, vai ficar impossível conceder 
aumento de salários ao funciona-
lismo, devido à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, que impede o pre-
sidente da República de aprovar 
reajustes com pessoal 180 dias an-
tes do fim do mandato.

“O governo teria até esta terça-
feira para enviar ao Congresso o 

projeto de lei (PLN) para reforçar 
o Orçamento deste ano de mo-
do que dê para produzir efeitos 
até 2 de julho. No entanto, ho-
je (ontem), o governo foi na di-
reção oposta, ao usar o volume 
já reservado para o reajuste para 
abater a necessidade de contin-
genciamento. Isso já indica que a 
decisão é dar reajuste zero”, dis-
se o presidente do Fonacate. Se-
gundo Rudinei Marques, as en-
tidades representativas do fun-
cionalismo pretendem denun-
ciar aos 1 milhão e 200 mil servi-
dores civis ativos e aposentados, 
e seus pensionistas, o descaso do 
governo com a categoria.

 » MICHELLE PORTELA

Bolsonaro queria dar aumento só para policiais, depois acenou com reajuste de 5% para todas as categorias. Prazo para decisão está acabando  

Ana Volpe/Agência Senado

Ao empurrar a decisão para um momento 
em que não haverá mais tempo hábil para 
implementar reajustes, o governo mostra 
que já decidiu não recompor as perdas 
inflacionárias, que já levaram um terço 
dos salários do funcionalismo"

Rudinei Marques, presidente do Fonacate

Dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) mostram que o Brasil 
criou 196,9 mil empregos com 
carteira assinada em abril pas-
sado. O levantamento, divulgado 
ontem pelo Ministério do Traba-
lho e Previdência Social, aponta 
que o setor de serviços puxou o 
resultado positivo. 

De acordo com o Caged, houve 
melhora em relação ao verificado 
no mesmo mês do ano passado — 
quando haviam sido abertas 89,5 
mil vagas — e na compração com 
março deste ano (88,1 mil). 

Segundo João Maurício Le-
mos Rosal, economista-chefe da 
Terra Investimentos, o Caged au-
mentou a coleção de surpresas 
positivas nos indicadores de ati-
vidade. “O fato de o BEm — pro-
grama de garantia provisória de 
emprego — ter se encerrado em 
abril torna ainda mais impres-
sionante o resultado. O vigor do 
desempenho do emprego no se-
tor de serviços sugere que a eco-
nomia está colhendo frutos do 

retorno à normalidade das ativi-
dades presenciais”, disse.

De acordo o Caged, quatro 
dos cinco setores da economia 
que têm os dados computados 
tiveram resultados positivos na 
geração de vagas. O setor de ser-
viços abriu 117.007 postos de tra-
balho formais, consolidando a 
recuperação do setor no perío-
do pós-pandemia. Os demais se-
tores tiveram um patamar seme-
lhante de geração de trabalho. É 
o caso do comércio (29.261 va-
gas), da indústria (26.378) e cons-
trução civil (25.341). A agrope-
cuária fechou 1.021 vagas.

O Caged é alimentado por in-
formações fornecidas ao gover-
no pelas empresas — e considera 
apenas os empregos com cartei-
ra assinada, isto é, não inclui os 
informais. Com isso, os resulta-
dos não são comparáveis com os 
números do desemprego divul-
gados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), co-
letados por meio da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad). A pesquisa do 
IBGE é mais abrangente, pois con-
sidera trabalhadores informais e 
por conta própria.

Segundo o Pnad, o índice de 
desemprego no Brasil caiu para 
10,5% no trimestre de fevereiro 
a abril, o menor nível para esse 
período desde 2015, mas a falta 
de trabalho ainda atinge 11,3 mi-
lhões de brasileiros.

Pandemia

Os dados do Caged apresen-
tam uma grande diferença nos 
números do início da pandemia. 
Em abril de 2020  foram fechadas 
981,8 mil vagas com carteira as-
sinada. A comparação com anos 
anteriores a 2020, segundo analis-
tas, não é mais adequada porque 
o governo mudou a metodologia. 

Segundo o secretário-executivo 
do Ministério do Trabalho e Previ-
dência, Bruno Dalcolmo, como em 
abril do ano passado o Brasil esta-
va passando pelo pico dos casos de 
covid-19, foi registrada base baixa 

de comparação naquele mês.
“Os números estão em linha 

com o processo de recuperação 
da economia brasileira. É um nú-
mero bastante superior ao re-
gistrado em abril do ano pas-
sado. Lembremos que, em abril 
de 2021, houve um processo de 
pico da covid do Brasil. Então 

justifica um número baixo (na-
quele mês)”, declarou Dalcolmo.

Os números do Caged de abril 
deveriam ter sido divulgados em 
maio. Segundo o governo, a demo-
ra se deve a um atraso da Dataprev 
no repasse de informações, devido 
à necessidade de realizar um no-
vo processamento de dados. (FS)

Mais empregos formais

País criou 196,9 mil vagas com carteira assinada em abril

AFP

O Banco Central (BC) divul-
gou, ontem, a atualização par-
cial das expectativas de merca-
do, apuradas de acordo com a 
Pesquisa Focus, para 3 de ju-
nho de 2022. Segundo o levan-
tamento, a estimativa para o Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), indica-
dor oficial da inflação, subiu pa-
ra 8,89% em 2022, uma alta de 
1 ponto percentual em relação 
ao levantamento de 2 de maio. 
Para 2023, a previsão foi para 
4,39%, aumento de 0,29 ponto.

A projeção das mais de 100 
instituições financeiras con-
sultadas pelo BC para o re-
sultado do IPCA de 2022 está 
muito acima da meta fixada 
pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN), que é de 3,5%, 
com tolerância de 1,5 pon-
to percentual, ou seja, a meta 
será cumprida se o índice fi-
car entre 2% a 5%. Para 2023, 
a projeção do mercado é de 
4,39%, o que se aproxima do 
teto da meta de inflação — in-
dicando uma desancoragem 
das expectativas. A meta pa-
ra o próximo ano é de 3,25%, 
também com tolerância de 1,5 
ponto percentual para mais ou 
para menos.

Segundo o Boletim Focus, o 
mercado acredita que o Produ-
to Interno Bruto (PIB) terá au-
mento de 1,20% em 2022. A co-
tação prevista do dólar foi pa-
ra R$ 5,05 no final de 2022 e de 
2023, vindo de R$ 5,00 e R$ 5,04, 
respectivamente. Já a previsão 
para Selic ficou em 13,25% pa-
ra o fim de 2022.

PIB mais fraco

Para o economista e soció-
logo Vinicius do Carmo, os da-
dos não são animadores. “Um 
aumento na expectativa de in-
flação de mais 1 ponto é uma 
indicação de que o crescimen-
to do PIB no ano que vem po-
de enfraquecer ainda mais”, 
explicou. “O que é mais im-
portante de destacar é que, 
na consulta, o IPCA aferido 
é bem superior ao projetado 
pela meta. A meta é de 3,5%, 
com uma banda superior de 
mais 1,5%, totalizando 5% ao 
ano, mas o mercado, aferido 
pelo Focus, aponta para uma 
expectativa de mais de 8%.”

Para 2023, Vinicius do Car-
mo comentou que a proje-
ção dos bancos já se aproxi-
ma da banda superior da me-
ta. “Isso demonstra uma de-
sancoragem das expectativas 
do mercado, isto é, aumento 
da desconfiança com relação 
aos parâmetros adotados pe-
la política do BC.”

Bruno Hora, co-fundador da 
Invest Smart, tem uma visão 
um pouco mais otimista so-
bre a inflação. “O Boletim Fo-
cus claramente sinalizou que a 
inflação caminha para ser con-
trolada e que o juros vai seguir o 
mesmo caminho. Com a infla-
ção diminuindo, não vemos ne-
cessidade de novo aperto mo-
netário. A gente vê os juros vol-
tando a cair do final desse ano 
para o ano que vem”, disse. 

No entanto, ele também vê 
a economia mais enfraqueci-
da em 2023. “O boletim sinali-
za que os efeitos desse período 
de juros e inflação altos vão ser 
sentidos em 2023, período em 
que o PIB deve crescer muito 
devagar. Então, vamos ver um 
pouco de aperto econômico, 
quase como se fosse uma reces-
são para 2023, devido à política 
monetária que fomos obrigado 
a fazer este ano” apontou.

CONJUNTURA

Mercado 
aumenta 
expectativa 
de inflação

 » FERNANA STRICKLAND
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Aeroportos: leilão em 18/8
Anac aprova editais e marca data da licitação para conceder a operação de 15 terminais aéreos à iniciativa privada

A 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) aprovou 
ontem os  editais para 
a concessão à iniciativa 

privada do aeroporto de Congo-
nhas, em São Paulo, e de outros 
14 terminais localizados em três 
regiões do Brasil: Norte, Sudeste 
e Centro-Oeste. O leilão foi mar-
cado para 18 de agosto.

Essa será a 7ª Rodada de con-
cessões no setor. Os terminais se-
rão divididos em três grupos, e li-
citados em blocos. Um deles é li-
derado pelo aeroporto de Congo-
nhas, um dos mais movimenta-
do do país, e conta com outros 10 
terminais, localizados em três es-
tados: Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul e Pará. Integram esse bloco 
os aeroportos de Campo Grande 
(MS), Corumbá (MS), Ponta Porã 
(MS), Santarém (PA), Marabá (PA), 
Carajás (PA), Altamira (PA), Uber-
lândia (MG), Uberaba (MG) e Mon-
tes Claros (MG). Pelas regras, os 
investidores que quiserem obter 
a concessão de Congonhas, terão 
que levar também os demais ter-
minais desse grupo. 

O segundo bloco é formado pe-
los aeroportos de Campo de Marte 
(SP) e Jacarepaguá (RJ) e o terceiro 
por aeroportos que se encontram 
em capitais da Região Norte do 
país: Belém (PA) e Macapá (AP). O 
leilão será na Bolsa de Valores em 
São Paulo, a B3.

O plano para a concessão dos 
aeroportos foi publicado pelo Mi-
nistério da Infraestrutura em 19 
de maio e a previsão é atrair R$ 7,3 
bilhões em investimentos. A Em-
presa Brasileira de Infraestrutu-
ra Aeroportuária (Infraero) ainda 
será responsável pela exploração 
dos aeroportos “até que ocorra a 
assunção integral das operações 
pelas sociedades vencedoras dos 

processos licitatórios”, conforme 
texto publicado no Diário Oficial 
da União em 19 de maio.

O Aeroporto Santos Dumont, 
no Rio de Janeiro, que fazia parte 
do plano de concessões para este 
ano, do Ministério da Infraestru-
tura, deve ser leiloado apenas em 
2023, junto com o Aeroporto do 
Galeão (RJ), que se encontra em 
processo de devolução pela con-
cessionária que administra o ae-
roporto desde 2014.

O professor da Escola de Negó-
cios da PUC/RS, Gustavo de Mo-
raes, ressalta que a concessão dife-
re da privatização. “Na privatização 
o terminal é alienado do patrimô-
nio público, sob alguma remune-
ração. No caso da concessão o pa-
trimônio permanece sob proprie-
dade pública e realiza-se apenas a 
transferência da operação”, explica.

Gestão

Na visão do professor, a con-
cessão é sempre bem vinda para a 
economia, por atrair investimentos 
ao setor de infraestrutura e por tra-
zer mais inteligência e integração à 
gestão dos aeroportos. 

“As concessões melhoraram 
o patrimônio público brasileiro, 
mesmo nos casos dos terminais 
devolvidos, como Viracopos (SP) 
e Galeão (RJ). Mas também como 
no caso do Aeroporto Salgado Fi-
lho (Porto Alegre-RS), onde, além 
da ampliação do terminal, houve 
a ampliação da pista, permitindo 
a operação de voos com cargas 
mais pesadas, fundamental em 
um estado exportador. Temos a 
expectativa de um efeito impor-
tante no aspecto do conforto, mas 
também da operacionalidade do 
modal”, pontuou.

*Estagiário sob a supervisão
 de Odail Figueiredo

 » RAPHAEL PATI*

RAPIDINHAS

Mercado S/A AMAURI SEGALLA

amaurisegalla@diariosassociados.com.br

Quase a metade dos motoristas evita usar 
seus carros por causa do aumento de preço 

dos combustíveis

Com gasolina cara, 
brasileiros evitam usar carro

O dado é espantoso: 
44,5% dos motoristas 
brasileiros (portanto, 
quase a metade) evitam 
usar seus carros por 
causa do aumento de 
preço dos combustíveis, 
conforme 
levantamento realizado 
pela Associação 
Brasileira de Defesa do 
Consumidor (Proteste) 
por encomenda da 
ONG Euroconsumers. 
Os reajustes, contudo, 
tiveram leve queda. 
A Agência Nacional 
do Petróleo, Gás 
e Biocombustíveis diz que o valor médio da gasolina caiu 1,1%, nas últimas três 
semanas. Em 30 dias, o recuo foi de 5,6%. A tendência dificilmente será mantida. 
A gasolina nas refinarias da Petrobras registra atualmente uma defasagem de 
20% em relação ao mercado internacional, índice que pressiona a empresa por 
novos aumentos. Se a petrolífera brasileira quiser alinhar suas tarifas de acordo 
com os preços praticados no exterior, terá que elevar a gasolina em R$ 0,95 por 
litro. Como se vê, a situação continua difícil e está longe de ser resolvida.

Gisele Bündchen é a 
brasileira mais influente

Mesmo aposentada das passarelas, Gisele 
Bündchen ainda é a celebridade brasileira 
mais influente. Pelo menos é isso o que 
aponta um ranking criado pela empresa de 
pesquisa de mercado Ipsos, que realizou 2 
mil entrevistas no início de maio. Gisele vem 
logo à frente da cantora Iza. Em terceiro lugar, 
uma surpresa: Nathalia Arcuri, empresária e 
influenciadora da área de finanças. Entre os 
homens, a lista é liderada pelos atores Lázaro 
Ramos, Cauã Reymond e Bruno Gagliasso.

Proibição do home 
office afasta talentos

As empresas que obrigarem seus 
funcionários a retornar em definitivo aos 
escritórios sofrerão para manter bons 
profissionais. “Elas terão acesso a um pool de 
talentos menor ou terão que pagar um prêmio 
de compensação para forçá-los a voltar”, disse 
Brian Kropp, chefe de pesquisa de recursos 
humanos da consultoria Gartner, em entrevista 
à agência Bloomberg. Os empregados não 
querem voltar ao velho modelo. No Brasil, 
76% deles preferem o formato híbrido — 
parte em casa e parte no escritório.

Reino Unido e Portugal 
testam semana de 
quatro dias

As universidades britânicas de Oxford e 
Cambridge e a americana Boston College vão 
comandar um experimento revolucionário. 
Durante um mês, 70 empresas, que empregam 
3 mil pessoas, vão adotar a semana profissional 
de quatro dias. A ideia do projeto, que será 
coordenado por professores das instituições 
de ensino, é testar a produtividade dos 
empregados. A jornada mais curta ganha 
adeptos. O governo de Portugal também 
lançou um programa desse tipo que conta 
com a participação de 100 empresas.

» Gustavo Kuerten, tricampeão do torneio 
de tênis de Roland Garros, é a estrela da 
nova campanha publicitária da corretora 
Genial Investimentos na TV. Atualmente, 
a empresa possuiu US$ 150 bilhões sob 
custódia e 800 funcionários em escritórios 
no Brasil e no exterior. Guga, ressalte-
se, é acionista da Genial desde 2018.

» O setor aéreo decola. Em maio, a Gol 
identificou um aumento de 97,1% na demanda 
por voos (RPK) em relação a um ano atrás, 
enquanto a taxa de ocupação foi de 77,3%. Na 
Latam Brasil, a recuperação das atividades 
levou a companhia a contratar 1,8 mil 
pessoas desde o início do ano e a programar 
3 mil voos extras para as férias de julho.

» As empresas e governos afirmam estar 
comprometidos com a redução das 
emissões de C0², mas as medidas que têm 
sido tomadas são insuficientes. Segundo 
a Agência Internacional de Energia, 
em 2022, as emissões provenientes de 
derivados de petróleo deverão ultrapassar 
as de 2019. Enquanto isso, as mudanças 
climáticas seguem ameaçando o planeta.

» O mercado de bicicletas é um dos mais 
promissores para o futuro. Recentemente, 
Nova York criou um projeto, o NYC 25x25, 
que tem o objetivo de transformar 25% 
do espaço destinado às ruas da cidade em 
áreas exclusivas para ciclistas e pedestres 
até 2025. Capitais europeias como Paris 
e Amsterdã têm projetos parecidos.

As pessoas me perguntam: como 
o Brasil pode ter o dinheiro para 
fazer o Pix? Você sabe quanto o 
Pix custou? US$ 4 milhões. Você 
pode fazer coisas boas com pouco 
dinheiro se tiver planejamento”

Roberto Campos Neto, presidente 

do Banco Central

76% 
dos brasileiros que têm acesso à 
internet ouviram algum podcast 

em 2021. Em 2019, o índice foi 
de 40%, conforme estudo do 

instituto AB-Brasil em parceria 
com a consultoria Offerwise.

 Fernando Frazão/Agência Brasil

Reprodu??o/BANCO CENTRAL DO BRASIL  FLICKR

Um dos mais movimentados do país, o Aeroporto de Congonhas está na lista dos que serão concedidos

Valter Campanato/Agência Brasil

O governo conseguiu, ontem, 
remover mais um obstáculo à pri-
vatização da Eletrobrás, que pode 
ter um desfecho ainda nesta se-
mana. Em assembléia no Rio de 
Janeiro, detentores de debêntu-
res (um título de dívida) emitidas 
por Furnas, subsidiária da Eletro-
bras, autorizaram a empresa a fa-
zer um aporte de R$ 1,5 bilhão na 
Madeira Energia SA, que opera a 
hidrelétrica de Santo Antônio, em 
Rondônia, após uma disputa judi-
cial no fim de semana. A autoriza-
ção era uma condição para a con-
tinuidade do processo de privati-
zação da Eletrobras.

A assembleia ocorreu depois 
que o Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro derrubou uma deci-
são liminar, ainda de domingo, 
que suspendia a reunião, a pedi-
do da Associação dos Emprega-
dos de Furnas (Asef), que alega-
va descumprimento de regras de 
governança. A Advocacia-Geral 
da União (AGU), porém, entrou 
com recurso e conseguiu rever-
ter a decisão. 

Ao liberar a assembleia, o pre-
sidente do TJ-RJ, desembargador 
Henrique Carlos de Andrade Fi-
gueira, alegou que a suspensão 
da reunião poderia causar “im-
pacto significativo no planeja-
mento setorial elétrico brasileiro, 

sendo capaz de comprometer a 
modicidade tarifária e, conse-
quentemente, o acesso das ca-
madas mais carentes da popula-
ção ao serviço essencial de ener-
gia elétrica”.

O preço das ações na ofer-
ta pública da Eletrobras se-
rá anunciado na quinta-feira, 
após o fim do prazo para que 
investidores manifestem inte-
resse de compra, que vai até o 
meio-dia de quarta-feira. No to-
tal, a companhia espera arreca-
dar, no mínimo, R$ 35 bilhões. 
Para os pequenos investidores, 
um dos principais atrativos é a 
possibilidade de usar até 50% 
do saldo de contas individuais 

do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) na compra 
de ações da estatal. 

O aporte de R$ 1,5 bilhão ser-
virá para que a Madeira Energia 
pague dívidas judiciais da Santo 
Antônio Energia, que está impe-
dida de utilizar capital próprio 
para quitar o compromisso. Com 
o repasse, Furnas passa de 43% 
para 72% na participação de con-
trole na Madeira Energia. Sem o 
pagamento, a Justiça poderia de-
clarar o vencimento antecipado 
de toda a dívida consolidada de 
Furnas — e da própria Eletro-
brás, que soma R$ 41,6 bilhões. 
Se isso ocorresse, a privatização 
ficaria comprometida. 

Privatização da Eletrobras avança
 » MICHELLE PORTELA

As concessões 
melhoraram o 
patrimônio público 
brasileiro, mesmo nos 
casos dos terminais 
devolvidos, como 
Viracopos (SP) e Galeão 
(RJ). Temos a expectativa 
de um efeito importante 
nos aspectos de conforto 
e operacionalidade 
do modal”

Gustavo de Moraes, 
professor da PUC/RS
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Boris Johnson ganha 
sobrevida e futuro incerto 
Primeiro-ministro recebe voto de confiança de 211 dos 359 parlamentares do Partido Conservador e permanece no cargo, 

em meio ao escândalo envolvendo festas durante a pandemia. Especialistas veem legitimidade seriamente danificada 

P
ouco mais de uma hora 
depois de sobreviver a um 
voto de confiança no Par-
lamento que poderia lhe 

custar o cargo, o primeiro-minis-
tro britânico, Boris Johnson, de-
sabafou, na noite de ontem. “É 
um resultado convincente. O que 
isso significa? Poderemos seguir 
adiante e nos focar em coisas que 
realmente importam às pessoas”, 
declarou. Por 211 votos a favor e 
148 contra, parlamentares tories 
(membros do Partido Conserva-
dor) apoiaram a permanência 
de Johnson à frente de Downing 
Street, sede do governo britâni-
co, apesar do escândalo conhe-
cido como “Partygate”. A não 
confiança do Parlamento exi-
giria a maioria simples, de pe-
lo menos 180 votos contrários, 
e forçaria o chefe de governo 
aapresentar a renúncia. John-
son foi acusado de participar 
de festas durante a pandemia 
da covid-19 e de ignorar as me-
didas de restrição social impos-
tas pelas próprias autoridades.

Cientistas políticos britâni-
cos consultados pelo Correio 
afirmam que, apesar da sobrevi-
da política conferida pelo Parla-
mento, o premiê sai do episódio 
com a legitimidade seriamente 
danificada. É a mesma percepção 
dos adversários políticos no Par-
lamento. “A história nos diz que 
este é o princípio do fim”, dis-
se o líder da oposição trabalhis-
ta, Keir Starmer, à radio LBC. “Se 
observarem os exemplos ante-
riores de votos de desconfiança, 
incluindo quando os primeiros-
ministros conservadores sobre-
viveram [...], o dano já está fei-
to e normalmente eles caem ra-
zoavelmente rápido”, lembrou, 
em alusão aos casos de Margaret 
Thatcher e Theresa May.

Depois da votação, Johnson 
também se disse agradecido 
aos colegas tories e enalteceu a 
“grande segunda-feira”. “É claro 
que entendo que precisamos nos 
unir agora, como governo e como 
partido. É exatamente isso o que 
podemos fazer”, acrescentou. Ele 
não perdeu oportunidade de alfi-
netar a imprensa. “Isso nos dá a 
oportunidade de deixar para trás 
todas as coisas nas quais a mí-
dia queria se concentrar por um 

 » RodRigo CRavEiRo

Manifestantes a favor e contra o premiê protestam diante do prédio do Parlamento, no centro de Londres: “Mortalmente ferido; acabem com ele agora” 

Niklas Halle'n/aFP

longo tempo”, disse. “Acho que 
a opinião pública quer que fale-
mos sobre o que estamos fazen-
do para ajudar as pessoas desse 
país e para levá-lo adiante.”

Robert Hazell, especialista em 
Constituição pela Faculdade de 
Política Pública da University Col-
lege London, explicou que a rebe-
lião dos tories (conservadores) foi 
maior do que se esperava. “Quan-
do a premiê Theresa May enfren-
tou um voto de confiança similar, 
em dezembro de 2018, ela ganhou 
por 83 votos de diferença. Ainda 
assim, a pressão continuou por 
sua renúncia, algo que ocorreu 
seis meses depois. Boris John-
son venceu por apenas 63 vo-
tos, então, a pressão para ele 
deixar o poder será maior. Se 
ele perder as eleições de 23 de 
junho em West Yorkshire e em De-
von para substituir dois parlamen-
tares conservadores que abando-
naram os postos, a pressão será 
ainda mais incisiva”, comentou. 

Professor de política da Fa-
culdade de Ciências Sociais da 

“Obrigado por ter salvado a 
minha vida em Irpin... E me per-
doe por não estar ao seu lado 
nessa última missão. A guerra 
é o inferno. (...) Eu não vou dei-
xar seu nome ser esquecido.” O 
combatente brasileiro André Kir-
vaitis publicou essa mensagem, 
no Instagram, por volta das 14h 
de ontem, em homenagem ao 
xará e colega André Hack Bahi, 
um gaúcho de 43 anos, enfer-
meiro de formação e socorris-
ta. No domingo, o próprio Kir-
vaitis anunciou a morte de An-
dré Hack em combate contra as 
forças da Rússia. “Obrigado por 
tudo, irmão. Você foi um bravo 
guerreiro e sou muito grato a vo-
cê por ajudar na defesa do meu 
país, Ucrânia. Descanse em paz, 
guerreiro. Meus profundos sen-
timentos à família e aos amigos”, 
escreveu. Também no domingo, 
outro voluntário das tropas ucra-
nianas, um peruano identifica-
do como Wiman, publicou um 
vídeo com fotos e filmagens de 

Amigos informam morte de brasileiro no front

UCRÂNIA

O gaúcho André Hack Bahi, 43 anos, chegou ao país no fim de fevereiro

Facebook/Reprodução

Vozes britânicas

"Ainda que 
Boris John-
son tenha 
ganhado o 
voto de con-
fiança do 
Parlamen-

to, o premiê sairá desse episó-
dio seriamente prejudicado, tal-
vez até fatalmente. A opinião 
pública perdeu a confiança ne-
le, assim como 40% de seus par-
lamentares. Isso torna a posição 
dele insustentável."

Robert Hazell, especialista 
em Constituição pela 
Faculdade de Política Pública 
da University College London

"Um simpa-
tizante anô-
nimo de Bo-
ris Johnson 
disse, hoje à 
noite: "A festa 
acabou para 

o premiê; ele irá embora até 
o outono. Por aqui, acredi-
ta-se que ele saia até setem-
bro. O caos político conti-
nuará, talvez sob a super-
fície. Creio que uma guerra 
civil irromperá dentro do 
Partido Conservador."

Anthony Glees, professor 
emérito da Universidade de 
Buckingham (Reino Unido)

"O que o voto 
de confiança 
mostra é que 
se espera que 
o primeiro-
ministro, pe-
lo menos por 
alguns mem-

bros do Parlamento, se comporte 
adequadamente e não minta. O 
público britânico espera isso em 
um nível muito maior. E, uma 
vez que a mentira extensa tenha 
sido exposta, o público responsa-
bilizará a liderança." 

Nick Turnbull, professor de 
política da Faculdade de Ciências 
Sociais da Universidade de  
Manchester (Reino Unido)

É claro que entendo que precisamos nos 
unir agora, como governo e como partido. É 

exatamente isso o que podemos fazer”

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico 

arquivo Pessoal

arquivo pessoal  

arquivo pessoal 

Universidade de Manchester, Nick 
Turnbull avaliou o resultado da vo-
tação como “terrível” para Johnson 
e para o Partido Conservador. “O 
voto contrário foi muito mais al-
to do que o resultado obtido por 
sua antecessora, Theresa May. 
É uma ferida de faca no premiê, 
da qual parece improvável que ele 
se recupere. Muitos parlamenta-
res tories, que prometeram apoiar 
Johnson, mentiram e votaram con-
tra ele. O primeiro-ministro não 
pode confiar em seu próprio par-
tido”, observou. 

Para Turnbull, a imagem do 
chefe de governo foi arruinada 

pelo escândalo do “Partygate”. “A 
opinião pública não gostou das 
festas dadas por Downing Street 
durante o lockdown, mas o que 
ela realmente odeia é o fato de 
que  Johnson mentiu repetidas 
vezes. Isso fez com que a repu-
tação do premiê afundasse entre 
os eleitores”, advertiu. O especia-
lista também citou as eleições de 
23 de junho como cruciais. “Se os 
tories perderem os assentos em 
disputa, o Partido Trabalhista te-
rá um grande resultado, e os con-
servadores eventualmente preci-
sarão encontrar um líder subs-
tituto. Sem sombra de dúvidas, 

esse processo está em andamen-
to nos bastidores.”

“Este é um resultado muito pre-
judicial para Johnson. O governo 
apostava que os votos contrários 
de 100 parlamentares seria impro-
vável. Na verdade, foram 148 le-
gisladores tories, o que represen-
ta 41,8% do total de conservado-
res. Será impossível para Johnson 
governar”, admitiu Anthony Glees, 
professor emérito da Universidade 
de Buckingham. Segundo Glees, o 
resultado era exatamente aquele 
almejado pelos trabalhistas. “Vale 
lembrar que, além da crise do cus-
to de vida, que é enorme, a ausên-
cia de quaisquer benefícios tangí-
veis do Brexit e a presença de mui-
tas desvantagens, como os preços 
mais altos dos alimentos e a escas-
sez de trabalho, teremos eleições 
no norte e no sudoeste, em 23 de 
junho. As pesquisas apontam uma 
derrota dos tories no norte”, acres-
centou. Ele considera importante 
a investigação sobre até que pon-
to Johnson deliberadamente enga-
nou o Parlamento.

Hack, acompanhado da mensa-
gem: “Descanse, irmão legioná-
rio Andre Hack”. 

Até o fechamento desta edi-
ção, o Ministério das Relações 
Exteriores brasileiro informou 
não poder confirmar a morte de 
André Hack. No entanto, a Em-
baixada do Brasil em Kiev apura 

relatos de que um brasileiro te-
ria morrido no front. Em seu 
perfil no Facebook, a irmã de 
Hack, Tatiane Hack Bahi, in-
formou que a família não tinha 
confirmação da morte, “apenas 
notícias e publicações”. “Nós, 
familiares e amigos, estamos 
em busca da verdade. Vamos 

lutar por isso, Hack Andre Bahi. 
Te amamos e te esperamos.” 
Se confirmada, será a primeira 
morte de um combatente bra-
sileiro na Ucrânia. 

De acordo com relatos, ele te-
ria morrido em confronto com 
os russos em Severodonetsk, no 
território de Luhansk (leste da 
Ucrânia), onde os os comba-
tes se intensificaram nas últi-
mas semanas. A tomada da ci-
dade é fundamental para a Rús-
sia assumir o controle de toda 
a região do Donbas. Pai de três 
crianças, de 2, de 9 e de 14 anos, 
André Hack nasceu em Porto 
Alegre e foi criado em Eldorado 
do Sul (RS). A experiência co-
mo segurança privado no Bra-
sil e como integrante da Legião 
Estrangeira da França, um ramo 
do serviço militar do país, levou-o 
a ser incorporado rapidamente às 
Forças Especiais do Exército ucra-
niano. O brasileiro teria chegado à 
Ucrânia no fim de fevereiro, pou-
cos dias depois da invasão. 

Ministro da República Dominicana é assassinado no gabinete
o ministro do Meio ambiente da República dominicana, orlando 

Jorge Mera, morreu baleado, dentro do próprio gabinete, 
supostamente por um amigo, que foi detido. advogado e político, 
Jorge Mera, 55, era filho do ex-presidente dominicano Salvador 

Jorge Blanco (1982-1986) e chefiava o ministério desde agosto de 
2020. Ele era casado com Patrícia villegas de Jorge, embaixadora da 
República dominicana em Brasília. “Miguel Cruz, identificado como 
autor do disparo, era amigo do falecido ministro. o responsável se 
encontra sob custódia da polícia”, disse o porta-voz da presidência, 
Homero Figueroa. Cruz era “um amigo de infância que (o ministro) 

recebeu em seu gabinete”, anunciou a família. Cruz era um 
empresário supostamente afetado por políticas do ministro, segundo 

fontes ligadas ao caso. Na foto, policiais entram no ministério, 
enquanto funcionários tentam deixar o prédio às pressas.

Erika Santelices/aFP

REINO UNIDO
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U
ma semana depois de a Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad-Contí-
nua), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), registrar 
queda na fila de desemprego no pri-
meiro trimestre deste ano — o núme-
ro de pessoas ocupadas chegou a 96,5 
milhões, o maior desde o início da sé-
rie histórica, em 2012 —, o Ministério 
de Trabalho e Previdência anunciou 
ontem outra boa notícia nessa seara: 
o Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) mostrou que o 
país fez 196.966 contratações com car-
teira assinada em abril. Os salários ain-
da não reagiram à altura como todos 
gostariam. Mas os novos postos de tra-
balho, na atual conjuntura, já são um 
avanço e tanto. 

Assim como a Pnad-Contínua sur-
preendeu analistas de mercado, o Ca-
ged também trouxe dados bem me-
lhores do que os previstos por esses 
especialistas. O Brasil abriu 196.966 
empregos formais em abril, fican-
do acima tanto na comparação com 
março (88.145) quanto em relação a 
abril do ano passado (89.538). No to-
tal, houve 1,85 milhão de contrata-
ções e 1,66 milhão de desligamentos. 
O resultado é que o saldo positivo do 
ano subiu para 770.593 — apesar de 
ter ficado abaixo do mesmo período 
de 2021, quando o superávit foi de 
894.664 vagas criadas.

Como havia ocorrido com a Pnad-
Contínua, a abertura de postos de tra-
balho identificada pelo Caged em abril 
foi impulsionada pelo setor de servi-
ços (+117.007 vagas), com destaque 
para as áreas de informação, comu-
nicação e atividades financeiras, imo-
biliárias, profissionais e administrati-
vas (+39.610) e administração públi-
ca, defesa e seguridade social, educa-
ção, saúde humana e serviços sociais 
(+30.415). Além disso, houve mais con-
tratações do que demissões no Comér-
cio (+29.261), na construção (+26.378) e 
na indústria (25.341). O dado negativo 

ficou com o grupo Agricultura, pecuá-
ria, produção florestal, pesca e aqui-
cultura, que encerrou o mês com 1.021 
empregos a menos.

Num olhar abrangente, do cenário 
nacional, vemos que o Caged apon-
ta saldo positivo de contratações em 
todas as cinco regiões brasileiras: Sul, 
com 25.598 novo postos de trabalho 
(alta de 0,32% na comparação com o 
mês anterior);  Sudeste, com 101.279  
(0,48%); Centro Oeste, 25.598 (0,72%); 
Norte, 12.023 (0,62%); e Nordeste, 
29.813 (0,45%). Em relação às uni-
dades federativas, São Paulo abriu 
53.818 novos postos (0,42% a mais, 
na comparação com março); segui-
do do Rio de Janeiro, com 22.403 pos-
tos (0,69%); e de Minas Gerais, com 
20.059 postos (0,46%). 

À primeira vista, quando se olha pa-
ra os dados do Caged de abril, a impres-
são é de que sinalizam para um início 
de um segundo trimestre promissor a 
ser confirmado pela próxima Pnad. Va-
le destacar, contudo, que as duas pes-
quisas têm metodologias distintas. As 
informações do Caged são obtidas de 
empresas e dizem respeito a contrata-
ções e demissões de pessoas com car-
teira assinada feitas pelo setor privado, 
enquanto as da Pnad-Contínua são co-
letadas pelo IBGE por meio de pesquisa 
domiciliar e abrange também o merca-
do informal de trabalho. 

Por essa razão, apesar de alguns 
pontos em comum, os dois levanta-
mentos não podem ser comparados. 
O fato é que ambos — Caged e Pnad 
— parecem desconcertar analistas de 
mercado, que têm errado sistematica-
mente as previsões. A favor deles, res-
salve-se, a quantidade de eventos ad-
versos a desafiar prognósticos otimis-
tas. Afinal, não deve ser fácil apostar 
na criação de empregos em meio a ao 
vaivém de uma crise sanitária sem pre-
cedentes, uma guerra que mexe com a 
economia mundial, juros em alta e infla-
ção que não dá sinais de trégua. Ainda 
bem que eles têm errado feio nas contas. 

O emprego  
volta a crescer 

Memórias roqueiras

IRLAM ROCHA LIMA

irlam.rochabsb@gmail.com

O Rock Brasil 40 Anos que, por quatro 
fins de semana ocupou o Centro Cultu-
ral Banco do Brasil (CCBB), levou-me a 
viajar no tempo. Testemunhei o surgi-
mento e a evolução da carreira de par-
ticipantes do movimento que eclodiu 
no país na década de 1980, escutando 
discos, assistindo aos shows, fazendo 
entrevistas, escrevendo matérias pa-
ra o Correio. Refiro-me tanto aos  que 
tomaram parte do festival, quanto aos 
que, por razões diversas, não marcaram 
presença no evento.

Aliás, não consegui assimilar, por 
exemplo, a ausência do Capital Inicial, 
de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá 
(remanescentes do Legião Urbana) e de 
Humberto Gessinger, representando a 
Engenheiros do Hawaii e o rock gaúcho. 
Mas, por motivos óbvios, os que mais 
fizeram falta à celebração roqueira fo-
ram dois ícones: Renato Russo e Cazu-
za — embora tenham sido lembrados 

por quem esteve no CCBB.
O festival também instigou a memó-

ria e trouxe shows marcantes que assis-
ti na década de 1980. Destaco aqui al-
gumas dessas apresentações: a da Blitz 
(logo depois do estouro do megahit Você 
não soube me amar), em 1983, no Giná-
sio Nilson Nelson; a do RPM, assim que 
começou a fazer sucesso, na Academia 
de Tênis, no mesmo ano; e as do Barão 
Vermelho e do Paralamas do Sucesso, no 
seminal e mítico Rock in Rio, de 1985.

Inesquecível, igualmente, o Cabeça 
Dinossauro, show que os Titãs — com a 
formação original — fizeram no Clube 
do Servidor Público, em 1986. E, claro, 
não poderia esquecer do traumático 
concerto da Legião Urbana, em 18 de 
junho de 1988, no antigo Estádio Ma-
né Garrincha, que até hoje rende co-
mentários — como ouvi de algumas 
pessoas amigas, que estavam na pla-
teia do Rock Brasil 40 Anos.

» 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

Cautela

Na semana passada, o Cor-

reio noticiou que os leitos de 
UTI destinados aos pacientes 
com covid-19 estavam 100% 
ocupados. Na minha opinião, foi 
precipitada a decisão de suspen-
der a obrigatoriedade de másca-
ras e outras medidas higiênicas, 
só com base na redução da taxa 
de mortalidade. O número mor-
tes caiu devido à vacinação, que 
atingiu percentuais elevados da 
população em todo o país, mas 
isso não significou o fim da pan-
demia nem vitória sobre o mal-
dito Sar-Cov2 — a derrota do ví-
rus só ocorrerá  quando ele for 
erradicado do planeta. Algo bem 
improvável, devido a sua capa-
cidade de mutação. Haja visto 
o número cepas que atormen-
taram o planeta desde 2020. O 
que me preocupa é o calendá-
rio de festas juninas da cidade. 
Organizações não governamen-
tais, igrejas, clubes sociais e vá-
rias outras instituições em quase 
todos os pontos do DF têm fes-
tas programadas para este mês. 
Um bom arraiá, com comidas 
típicas da época, é uma delícia. 
Raros são os que não gostam de 
um bom forró, tocado com um 
grupo de sanfoneiros e violeiros. 
Ah! Que maravilha! Mas será que 
pagaremos, mais um vez, preço 
alto por satisfazer nossos dese-
jos? Não sou pessimista. Gos-
to de ser sensato (nem sempre 
consigo. Porém, recordo o velho ditado popular: “Cautela e 
canja de galinha não faz mal a ninguém”. Ante os 100% de lei-
tos ocupados por causa da covid-19, não seria o caso de pen-
sar duas vezes antes  de cair no forró?

 » Paulo Américo Santos,
Águas Claras

Telefonia

O Ministério Público, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) e o Prodecon devem ficar atentos ao que vem fazen-
do a Anatel. As empresas querem, na renovação, ficar com 
os prédios e edificações que eram das empresas privatiza-
das, ou seja do povo brasileiro. É um crime passar esse patri-
mônio para as mãos de empresas privadas. Do mesmo mo-
do, essas empresas não são fiscalizadas. Os orelhões, os que 
ainda restam, nenhum funciona. A telefonia pública no país 
acabou! Recentemente, a Anatel permitiu mais concentra-
ção no mercado de telefonia móvel, um cartel e oligopólio 
que explora o setor. Na compra da Oi móvel, a TIM, simples-
mente, não está honrando os créditos que os clientes tinham 
na Oi. Os débitos estão sendo cobrando, mas os créditos que 
tínhamos nas linhas pré-pagas foram confiscados, imoral-
mente e ilegalmente, pela TIM. Fazem o que querem ante a 
total ineficiência e ineficácia da Anatel. Caso de polícia!

 » Helio Silva Campos,

Asa Sul

Risco Brasil

As agências de rating rea-
lizam uma análise sofisticada 
sobre as empresas que ava-
liam o chamado “risco país”. 
Mostram como essas institui-
ções tem influenciado as de-
cisões de lideranças políticas, 
dirigentes empresariais e ges-
tores públicos em diferentes 
regiões do mundo, causando 
efeitos diversos que afetam 
o comportamento de Esta-
dos, mercados e sociedades. 
O papel das agências de ra-
ting, cujos poder e influência 
ficam patentes quando elas 
tornam públicas suas análi-
ses econômicas, fiscais, ins-
titucionais e políticas de di-
ferentes países, pobres ou ri-
cos, grandes ou pequenos. 
A partir dessa compreensão 
conceitual, demonstra como 
a manipulação da percepção 
de risco torna-se uma fon-
te de poder permanente das 
agências de rating, e como os 
diagnósticos empreendidos 
por essas instituições liberta-
ram novos riscos para os ato-
res menos privilegiados. Nem 
os países centrais estão imu-
nes às pressões exercidas pe-
las agências de rating. Dian-
te disso, o mercado financei-
ro global e não o eleitorado 
democrático torna-se o árbi-
tro que determina quais são 
as políticas sensatas. Nesse 

clima, um presidente democrata, um primeiro-minis-
tro trabalhista, um chanceler socialdemocrata podem 
até desprezar os sindicatos, mas é melhor não ofender 
Wall Street, a City de Londres ou Frankfurt. Até os par-
tidos nominalmente de esquerda começam a se com-
portar como partidos de direita, pois rezam e obede-
cem a cartilha das agências de rating.

 » Renato Mendes Prestes,

Águas Claras

Coronelismo

O coronelismo violento, atrasado e inescrupuloso 
é o perfil daqueles que desejam manter no subter-
râneo o comportamento duvidoso ou ilegal dos que 
estão no poder. Ameaçar um jornalista de morte por 
trazer à tona a máquina de produzir mentiras e en-
ganar os eleitores é algo extremamente grave. A rea-
ção dos senadores que exigem apuração rigorosa pa-
ra identificar os autores que ameaçaram o jornalista 
do Congresso em Foco é o mínimo que se espera do 
parlamento. De antemão, sabemos que o Ministério 
Público não vai investigar, pois se tornou guardião 
da política do ódio. Sem liberdade de imprensa e de 
expressão não há democracia.

 » Euzébio Queiroz, 

Octogonal

Advocacia é a profissão 
mais quente!

Thelma B. Oliveira — Asa Norte

Embora com dificuldades, a 
seleção do Brasil venceu a Coreia 
do Sul e Japão de olhos fechados.
Vital Ramos de V. Júnior — Jardim Botânico 

EUA despertaram para a 
necessidade de conter incursões da 
China na América Latina. Cadeias 

de suprimentos no topo da agenda. 
José Matias-Pereira — Lago Sul

Em plena era da internet, a 
população carente do DF é 

humilhada para ser atendida no 
CRAS. Por que não usar a internet? 

Ou é incompetência do GDF?
Sebastião Machado Aragão — Asa Sul

VISÃO DO CORREIO

‘‘Na quarta parte nova os campos ara 
E se mais mundo houvera, lá chegara’’

Camões, e, VII e 14

Paulo Cesar Marques
Diretor de Comercialização e Marketing

Ana Dubeux
Diretora de Redação

Leonardo Guilherme Lourenço Moisés
Diretor Financeiro

Josemar Gimenez
Vice-presidente de Negócios Corporativos

CORPORATIVO

Plácido Fernandes Vieira e Vicente Nunes
Editores executivos

ÁLVARO TEIXEIRA DA COSTA
Diretor Presidente

GUILHERME AUGUSTO MACHADO
Vice-Presidente executivo

VENDA AVULSA

Localidade SEG/SÁB DOM

DF/GO R$ 3,00 R$ 5,00

ASSINATURAS *

SEG a DOM 

R$ 837,27

360 EDIÇÕES

(promocional)

D.A Press Multimídia
Atendimento pessoalmente para pesquisa em jornais e cópias:
SIG Quadra 2, nº 340, bloco I, Subsolo – CEP: 70610-901 – 
Brasília – DF, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Atendimento para venda de conteúdo:
Por e-mail, telefone ou pessoalmente: de segunda a sexta, das 9h às 22h/
sábados, das 14h às 21h/ domingos e feriados, das 15h às 22h.
Telefones: (61) 3214.1575 /1582/1568/0800-647-7377. Fax: (61) 3214.1595.
E-mail: dapress@dabr.com.br Site: www.dapress.com.br

* Preços válidos para o Distrito Federal e entorno.

Consulte a Central de Relacionamento (3342-1000) para mais informações sobre preços e 
entregas em outras localidades, assim como outras modalidades e formas de pagamento. 
Assinaturas com forma de pagamento em empenho terão valores diferenciados. Aquisição 
de assinaturas para atendimento de demanda de licitação é sob consulta. Preços válidos para 
até 10 (dez) assinaturas por CPF ou CNPJ.

Agenciamento de Publicidade

S.A. CORREIO BRAZILIENSE – Administração, Redação e Oficinas Edifício Edilson 
Varela, Setor de Indústrias Gráficas - Quadra 2, nº 340 - CEP 70610-901. Rede Interna: 
3214.1102 - Redação: (61) 3214.1100; Fax (61) 3214.1155 - Comercial: (61) 3214.1526, 
3214-1211; Fax. (61) 3214.1205 - Sucursal São Paulo: End.: Alameda Joaquim Eugênio 
de Lima, nº 732, 7º andar – Jardim Paulista – CEP: 01403-000 – São Paulo/ SP, Tel: (11) 
3372-0022; E-mail: associadossp@uaigiga.com.br. Sucursal Rio de Janeiro: End.: Rua 
Fonseca Teles, nº 114 a 120, Bloco 2, 1º andar – São Cristóvão – CEP: 20940-200 – Rio de 
Janeiro/ RJ, Tel: (21) 2263-1945; E-mail: sucursalrj@uaigiga.com.br. REPRESENTAN-
TES EXCLUSIVOS: Minas Gerais e Espírito Santo – Mídia Brasil, Rua Tenente Brito 
Melo, 1223, sala 602 – Barro Preto – CEP: 30.180-070 – Belo Horizonte/MG; Tel.: (31) 
3048-2310; E-mail: comercial@midiabrasilcomunicacao.com.br. Região Sul – HRM 
Representações Publicitárias, Rua Saldanha Marinho, 33 sala 608 – Menino Deus – CEP: 
90.160-240 – Porto Alegre/RS; Tel.: (51) 3231-6287; E-mail: hrm@hrmmultimidia.com.
br. Regiões Nordeste e Centro Oeste – Goiânia: Êxito Representações — Rua Leonardo 
da Vinci, Quadra 24, Lote 1, C 2, Jardim Planalto — CEP: 74333-140, Goiânia-GO — Te-
lefones:62 3085-4770 e 62 98142-6119. Brasília: Sá Publicidade e Representações, SCS 
Qda 02 Bl. D – 15º andar – Ed. Oscar Niemeyer – salas 1502/3 – CEP: 70.316-900 – Brasí-
lia/DF; (61) 3201-0071/0072; E-mail: Thiago@sapublicidade.com.br. Região Norte – 
Meio & Mídia, SRTVS Qda 701, Bl. K – Ed Embassy Tower, salas 701/2 – CEP: 73.340-000 
– Brasília/DF; Tel.: (61) 3964-0963; E-mail: atendimento@meioemidia.com.

COMO ENTRAR EM CONTATO COM O CORREIO

Assinante/leitor/ classificados: 3342-1000

Endereço na Internet: http://www.correioweb.com.br 
Os serviços noticiosos e fotográficos são fornecidos pela Reuters, AFP, Agência 
Noticiosa Intercontinental, Agência Estado, Agência O Globo, Agência A 
Tarde, Agência Folha, Agência O Dia e D.A Press, Tel: (61) 3214-1131.

Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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G
uerra é a continuação da política por outros 
meios, segundo a clássica definição de Clau-
sewitz. Mas a prática do enfrentamento bé-
lico significa mortos sem fim e sem explica-

ção, sempre com base em algum pretexto criado por 
algum inventivo assessor do grande chefe. Nos dias 
que correm, Putin insiste na tese de desnazificar a 
Ucrânia, país que é dirigido por um judeu. É incoe-
rência absoluta para justificar a violenta agressão 
com objetivo de ganhar território, guerra de con-
quista, atitude inimaginável na Europa do século 
21. Repetição anacrônica da sangrenta aventura de 
Hitler. O povo que se dane.

A guerra, contudo, tem outras justificativas. A 
economia norte-americana, por exemplo, precisa 
de conflitos bélicos para se desenvolver. Somente 
a Marinha dos Estados Unidos possui 13 grupos de 
batalha, com porta-aviões prontos para operar em 
qualquer canto do planeta. Cada um destes gru-
pos, com centenas de aviões, helicópteros, cinco 
navios e um submarino de ataque rápido, exige a 
participação de 6.700 homens e mulheres para tri-
pulá-los ao custo de US$ 6,5 milhões por dia. Essa 
máquina precisa trabalhar. Se ficar parada corre o 
risco da obsolescência.

As consequências dos conflitos bélicos nem sem-
pre correspondem ao planejado. A Guerra do Vietnã 
serviu para confirmar o poder dos comunistas na 
região. O contrário do pretendido por Washington. 
A invasão do Iraque resultou na morte do ditador, 
na destruição do país, no saque às relíquias histó-
ricas e no assalto às fontes de petróleo. Os lucros 
norte-americanos foram abissais. Mas as conse-
quências políticas não contribuíram em nada para a 
paz regional ou mundial. Prevaleceu a bestialidade.

Há eventuais ganhos laterais nesses períodos ex-
cepcionais. A polonesa Marie Curie, prêmio Nobel, 
trabalhou na Primeira Guerra Mundial aplicando 
seu aparelho de raios X, chamado de petite Curie. 
Evitou a amputação de milhares de pernas e braços 
dos soldados. A penicilina na Segunda Guerra sal-
vou a vida de muitos combatentes. Novas tecnolo-
gias foram descobertas. O Brasil auxiliou no esfor-
ço de guerra na Europa com seus 25 mil pracinhas 
e exportação de matérias-primas. Fez um caixa im-
portante. Aumentou reservas, quando o principal 
produto de exportação era o café.

Eurico Gaspar Dutra tomou posse na presidên-
cia da República do Brasil em janeiro de 1946, logo 
após o final da Segunda Guerra. Encontrou o cofre 
cheio. Seu governo liberal abriu as portas às impor-
tações de bens de consumo, numa época em que o 
parque industrial brasileiro era mínimo e desprote-
gido. Resultado: o dinheiro acabou, a inflação apa-
receu, a moeda se desvalorizou e teve início a roti-
na de crises econômicas que atravessaria o governo 
de seu sucessor Getúlio Vargas. O Brasil só encon-
traria novo rumo no governo Juscelino Kubitschek.

A guerra é também momento de novas oportuni-
dades. A União Europeia decidiu boicotar o petró-
leo e os cereais exportados pela Rússia. O que era 
produzido pela Ucrânia não vai chegar aos portos 
ocidentais até que o conflito termine. É a oportuni-
dade para o Brasil aumentar sua produção de grãos 
e de petróleo e substituir o produto russo nos mer-
cados no outro lado do Atlântico. Há, ainda, a gran-
de novidade do hidrogênio verde. É a energia pro-
duzida a partir de fontes renováveis, que promete 
acelerar a transição energética global.

Existem tecnologias capazes de separar o hi-
drogênio do oxigênio a partir da água, por meio da 
eletrólise. O hidrogênio mais cobiçado é o que usa 
energia de fontes renováveis, como hídrica, eólica 
e solar. Depois da eletrólise, o hidrogênio é com-
primido e armazenado. Ele pode ser armazenado 
e exportado em navios de grande capacidade. No 

destino, ele retorna à forma original para ser utili-
zado como fonte de energia, ou seja, combustível. 
O Brasil pode se transformar em importante pro-
dutor de hidrogênio verde, porque possui a capaci-
dade para desenvolver grandes parques eólicos ou 
solares e dispõe da infraestrutura portuária em po-
sição ideal para exportar a países europeus.

Em maio de 1994, o candidato Lula liderava a dis-
puta para a Presidência da República com 40% das 
intenções de votos. Fernando Henrique tinha 17%. 
Veio o Plano Real e acabou com a inflação. Mudou 
tudo. O candidato do PSDB venceu no primeiro tur-
no. Os candidatos, em 2022, precisam ter olhos de 
ver o que acontece no mundo. Bolsonaro terá sua 
chance no encontro com Joe Biden em Los Ange-
les. O futuro próximo se resume em possibilidade, 
oportunidade e vontade. A conjugação dos três que-
sitos tem o poder de mudar o resultado da eleição.

 » ANDRÉ GUSTAVO STUMPF 
Jornalista (andregustavo10@terra.com.br)

Vontade  
e possibilidade

C
ada vez que chega o dia do meio ambiente, 
ou a semana ou o mês, sempre temos mui-
tas entrevistas, artigos, palestras e aulas pa-
ra fazermos. Mas sempre fico me perguntan-

do se chamássemos em vez de meio ambiente de 
ambiente inteiro, será que as pessoas lembrariam 
desse tema o ano inteiro?

Lógico que entendo que estamos falando do meio 
em que vivemos. Mas na verdade vivemos nele intei-
ramente. Talvez seja somente um jogo de palavras, 
sendo o mais importante lembrarmos que o tal do 
meio ambiente está sofrendo muito e nós com ele.

Por isso, inclusive, criaram o Dia Mundial do 
Meio Ambiente que é 5 de junho. Nesse dia, no ano 
de 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
realizou uma importante conferência que discutia 
o futuro sustentável e as relações entre os seres hu-
manos e o planeta. No evento, que ocorreu na Sué-
cia, conhecido como Conferência de Estocolmo, foi 
criado o Pnuma, o Programa das Nações Unidas pa-
ra o Meio Ambiente ou em inglês o Unep — UN En-
vironment Programme.

Esse momento foi importante para cair a ficha 
que os recursos que retiramos da natureza são fini-
tos, ou seja, podem acabar. E o pior de tudo é que, 
além de arrancarmos mais do que precisamos e não 
distribuirmos corretamente entre as pessoas, suja-
mos e poluímos o que ainda não foi retirado.

Parece que essa equação não está fechando pe-
la lógica e pela sobrevivência. Poucas pessoas com 
muito do que foi retirado do planeta e outras sem 
nada. Pior que aqueles que não receberam esse pe-
dacinho do planeta (os recursos naturais retirados 
e transformados) estão sofrendo mais com a emer-
gência climática. Existem até cientistas estudando 
a Justiça Climática, um conceito muito importante 
que precisamos divulgar cada vez mais.

Talvez seja porque muitas pessoas ainda não te-
nham entendido o que está acontecendo, ou pode 

ser que um grupo de pessoas esteja tentando mani-
pular a importância de cada um dos assuntos trata-
dos até agora. Tenho falado muito sobre o foco que 
damos para as coisas da vida e do que queremos 
efetivamente. Precisamos ficar muito atentos a isso.

Aquecimento global, queimadas, emergência cli-
mática, chuvas torrenciais, poluição dos mares, co-
rais morrendo, consumo e geração de lixo desen-
freado, agrotóxicos nos alimentos e nos rios, ani-
mais sendo extintos, fome, entre outros problemas 
do mundo e do planeta estão endereçados nos 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Agenda 2030. Sim, sabemos quais são os desafios do 
mundo e um grupo de mais de 190 países definiram 
inclusive 169 metas dentro desses 17 ODS.

Quando falamos do meio ambiente, ou do am-
biente inteiro, temos que saber que nós (pessoas) 
estamos dentro dele, e que o sistema econômico 
vigente também está dentro e depende dele. Pa-
ra ilustrar melhor a tal da sustentabilidade divi-
diram o tema no tripé: ambiental, social e econô-
mico. Atualmente as empresas e os investidores 
têm chamado de ESG essa temática. Mas foi só 
para ser mais didático separar os projetos, ações 
e indicadores. No final das contas está tudo den-
tro do mesmo planeta.

A sustentabilidade forte, que está ligada à eco-
nomia ecológica, mostra que temos alguns limites 
planetários e que o progresso tecnológico e cientí-
fico são fundamentais para minimizarmos os im-
pactos na natureza ou até zerarmos. A corrida pelo 
zero waste (lixo zero) e pelo net zero (carbono neu-
tro) pelas empresas está mostrando que temos sim 
evoluções no pensamento e nas atitudes. Os pactos 
internacionais e os acordos das empresas em vários 
segmentos têm evoluído e feito com que os investi-
dores entendam a importância desses indicadores 
ambientais e não só os tradicionais indicadores fi-
nanceiros, como estão acostumados.

Se compararmos tudo o que está acontecendo hoje 
com o começo lá dos anos 1970, evoluímos bastante, po-
rém sinto que a conta ainda não está fechando, já que o 
fator do aumento da população exponencialmente é uma 
variável na equação que também acaba influenciando.

Passando por todos esses anos de Dia do Meio 
Ambiente, ainda acredito que o poder da trans-
formação está na educação para a sustentabili-
dade e na mudança para um modelo de consu-
mo mais sustentável.

Para a educação inclusive, no Brasil, existe a Polí-
tica Nacional de Educação Ambiental (LEI 9.795) que 
deve “estar presente, de forma articulada, em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo, em 
caráter formal e não formal”.

E que o poder público deve “definir políticas pú-
blicas que incorporem a dimensão ambiental, pro-
mover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e o engajamento da sociedade na conser-
vação, recuperação e melhoria do meio ambiente”.

E os meios de comunicação em massa devem “co-
laborar de maneira ativa e permanente na dissemi-
nação de informações e práticas educativas sobre 
meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental 
em sua programação”.

E as empresas e todas as organizações devem 
“promover programas destinados à capacitação dos 
trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efe-
tivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre 
as repercussões do processo produtivo no meio am-
biente”. No caso da educação para sustentabilidade 
só temos que lembrar, ler, seguir e aprimorar essa lei.

Para o consumo mais sustentável, precisamos de 
mais empreendedores e intraempreendedores pen-
sando, criando, desenvolvendo produtos e serviços 
com impacto zero ou impacto positivo ao meio am-
biente e às pessoas. E o mais importante, precisamos 
de pessoas como você pensando e atuando no meio 
ambiente e no ambiente inteiro em que você vive.

 » MARCUS NAKAGAWA
Professor da ESPM; coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental (Ceds)

A semana do meio ambiente  
ou do ambiente inteiro

CEP  
71.686-670

E
m maio, a Polícia Civil do Dis-
trito Federal, por meio da 6ª DP, 
desencadeou a Operação Finis, 
com o intuito de prender duas 

associações de criminosos que tinham 
uma única finalidade — se extermina-
rem. Os grupos se concentravam nas 
regiões do Paranoá e Itapoã, localida-
de que está em frequente pujança po-
pulacional, agregando mais de 130 mil 
pessoas. Nos últimos dois anos, os as-
sociados foram responsáveis por de-
zenas de mortos na região. Rememo-
rando a história do DF, esse tipo de re-
união de jovens — formando gangues 
— não é característica apenas desse 
local, tampouco de Brasília e também 
não tem a ver com poder econômico, 
pois investigações dessa espécie já fo-
ram encampadas por esta Polícia Judi-
ciária em outras áreas, inclusive em ni-
chos de classe média.

Analisando características e com-
portamentos dos dois grupos, verifi-
cou-se que reúnem pessoas entre 15 e 
35 anos, as quais se agruparam com o 
intuito de defender os seus territórios 
e interesses. Em síntese, nenhum de-
les sabe dizer como a contenda come-
çou, mas uma coisa é certa, ceifavam 
ou tentavam matar pessoas, por vai-
dade, ódio e até mesmo sobrevivên-
cia. É fato que os indivíduos estavam 
associados para a prática de crimes, 
mas ouso fazer uma subdivisão desse 
ilícito penal — associação criminosa, 
previsto no artigo 288 do Código Pe-
nal. Quando se trata de gangues, os 
escroques estão juntos e têm um ob-
jetivo comum, mas há a ausência de 
caráter econômico. Não havia aferi-
ção, tampouco repartição de lucros, 
mas, simplesmente, união para matar 
os adversários. Deve-se perguntar, co-
mo eles se mantinham? Todos tinham 
suas carreiras solos, ou seja, pratica-
vam seus delitos de forma autônoma 
e intencional: traficavam, roubavam, 
receptavam e furtavam, mas não divi-
diam os produtos, tampouco os pro-
veitos dos crimes com a corja.

Dos 22 homicídios consumados as-
similados pela região no ano pretérito, 
11 são atribuídos à malta. Curiosida-
de, dois deles aconteceram após o be-
nefício da saída temporária, vulgo sai-
dão. Em um deles, o suspeito não resi-
dia na região, ou seja, a ordem foi ori-
ginada do interior do estabelecimen-
to prisional. Interrogando um de seus 
membros, que detinha uma tatuagem 
do grupo no dedo anular direito, ele 
relatou de forma curiosa: “Entrou no 
meu CEP, a bala voa!” O algoz se refe-
riu ao código de endereçamento pos-
tal, ou seja, os grupos pretendiam di-
vidir as regiões do Paranoá e Itapoã em 
áreas e quem ultrapassasse os limites 
impostos era alvejado, isto é, sofria um 
ataque. Fosse a ação bem-sucedida ou 
não, haveria o revide.

Rememoro os tempos em que che-
fiava umas das delegacias da Ceilân-
dia. Em 2018, uma criança de cin-
co anos foi morta com tiros na cabe-
ça, após um ataque da gangue rival. 
Quatro indivíduos entraram de forma 
inopinada no outro território e efetua-
ram tiros em direção ao irmão da víti-
ma. Ele também foi atingido, mas não 
faleceu, mas a criança, sim. Oremos! 
Após intenso e exaustivo trabalho de 
inteligência junto à investigação poli-
cial, internamos os três adolescentes 
envolvidos e o maior amarga o cárce-
re, após os 36 anos de reclusão que o 
júri popular lhe atribuiu. Depois des-
se fato, as gangues do local foram indi-
gitadas e os malfeitores presos, o que 
fez com que a região do Setor O e ad-
jacências ficassem um tempo consi-
derável sem homicídios relacionados 
aos grupos rivais.

A Operação Finis cumpriu 59 man-
dados de prisão e 37 de buscas. Dos 
presos, 22 se encontravam reclusos no 
sistema prisional e quatro cumpriam 
internação no sistema socioeducati-
vo, ou seja, eram adolescentes. Além 
da perfídia e crueldade, os associados 
mostraram que não conseguem vi-
ver em comunidade e merecem mu-
dar de CEP, ou seja, serem enviados 
ao sistema prisional (CEP 71.686-670) 
para que, um dia, possam retornar ao 
convívio social de forma a não burlar 
valores e aprender que a paz e a vida 
são bens indisponíveis. A investiga-
ção também apurou o envolvimento 
de vários adolescentes, os quais se al-
voroçavam para galgar postos dentro 
da associação, com o fim de perpetuar 
horrores. Que sejam mantidos presos!

Rogamos que permaneçam har-
mônicas as duas regiões administrati-
vas, sem territórios demarcados, gan-
gues e baixos índices de criminalida-
de, para que o cidadão de bem, con-
tribuinte e sujeito de direitos, possa 
viver em sociedade.

 » RICARDO NOGUEIRA VIANA
Professor de educação física,  
delegado chefe da 6ª DP
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Prejuízos motores 
pouco depois do parto 

Bebês de mulheres infectadas pelo novo coronavírus durante a gestação podem ter dificuldade de controlar 
os movimentos da cabeça e dos ombros com menos de dois meses de idade, mostra estudo espanhol

O 
trabalho de cientistas 
sobre as sequelas da ex-
posição ao novo coro-
navírus tem resultado 

em uma lista grande e diver-
sa de complicações. Os infec-
tados analisados, porém, são, 
geralmente, adultos, idosos e 
crianças. Faltam dados sobre o 
que acontece quando o primei-
ro contato com o Sars-CoV-2 
ocorre ainda no útero materno. 
Um grupo de cientistas de insti-
tuições espanholas se dedica a 
investigar os efeitos dessa con-
dição, e uma dos primeiros re-
sultados a que chegaram é que 
os recém-nascidos de mulheres 
que tiveram covid-19 durante 
a gestação podem apresentar 
problemas na função motora já 
nas primeiras semanas de vida.

A equipe analisou os recém-
nascidos e 42 mulheres, sendo 
que 21 testaram positivo para a 
doença durante a gravidez e 21, 
não. Todos foram atendidos no 
Hospital Universitário Marqués 
de Valdecilla, em Santander. As 
mulheres foram submetidas a 
uma série de exames durante e 
após a gestação, como avalia-
ção hormonal e bioquímica (ní-
veis de cortisol, resposta imu-
nológica etc.), testes salivares, 
e de respostas de movimento, 
além de responderem a ques-
tionários psicológicos.

Para a análise dos bebês, ado-
tou-se a Escala de Avaliação Com-
portamental Neonatal (NBAS), que 
avalia a capacidade de movimen-
to e o comportamento. Os resul-
tados mostraram que os bebês 
nascidos de mães que foram 
infectadas pelo Sars-CoV-2 
apresentaram maiores difi-
culdades em relaxar e adaptar 
o corpo quando estavam no co-
lo, quando comparados aos que 
nasceram de mulheres que não 
tiveram covid-19. Além disso, as 
crianças do primeiro grupo ten-
diam a apresentar maior dificul-
dade em controlar os movimen-
tos da cabeça e dos ombros.

As complicações foram de-
tectadas na sexta semana após 
o parto e se mostraram mais 
acentuadas quando a exposi-
ção ao vírus se deu no fim da 
gestação. “Descobrimos que cer-
tos elementos da medição NBAS 
foram alterados em bebês de 6 
semanas que foram expostos ao 

Novo estudo vai focar no risco de complicações a longo prazo no desenvolvimento motor e na linguagem das crianças

 ARUN SANKAR

vírus Sars-CoV-2. Efetivamen-
te, eles reagem de maneira um 
pouco diferente ao serem segu-
rados ou abraçados”, resume, 
em comunicado, Águeda Castro 
Quintas, pesquisadora da Uni-
versidade de Barcelona e uma 
das autoras do estudo. 

Segundo a pesquisadora,o gru-
po conduziu os testes de forma “es-
pecialmente sensível”. Cada mãe e 
bebê foi examinado de perto por 
médicos com treinamento espe-
cializado nas áreas avaliadas e nos 
testes aplicados. “Esse é um pro-
jeto em andamento e estamos em 

um estágio inicial (...) Não sabe-
mos se esses efeitos resultarão em 
problemas de longo prazo. A ob-
servação duradoura vai nos ajudar 
a entender isso.”

Líder do projeto, Ayesa Arrio-
la faz ponderação semelhante. 
“Nem todos os bebês nascidos de 

mães com covid-19 apresentam 
diferenças de desenvolvimento 
neurológico, mas nossos dados 
mostram que o risco é maior, 
em comparação àqueles não ex-
postos ao coronavírus no útero. 
Precisamos de um estudo maior 
para confirmar a extensão exata 

Um campo a investigar 
“Há uma grande necessidade de 

estudar os efeitos diretos e indire-
tos da pandemia da covid-19 na 
saúde e no bem-estar de pais e be-
bês. A gravidez é um período da 
vida que molda muito do nosso 
desenvolvimento subsequente, e 

a exposição à adversidade nes-
sa fase pode deixar pegadas bio-
lógicas duradouras. Essas des-
cobertas do grupo espanhol re-
forçam evidência de alterações 
epigenéticas em bebês nasci-
dos de mães expostas a estresse 

relacionado a pandemias duran-
te a gravidez. Isso mostra que pre-
cisamos de mais pesquisas inter-
nacionais em larga escala para 
nos permitir entender os efeitos 
sobre o desenvolvimento dessa 
emergência de saúde e oferecer 

melhor qualidade de atendimen-
to aos pais e bebês.”

 
Livio Provenzi, pesquisador 
em psicobiologia do 
desenvolvimento na 
Universidade de Pavia, na Itália

49,3%
dos curados da 

infecção pelo coronavírus 
apresentaram distúrbios do sono 

moderados ou graves

Os distúrbios do sono e fa-
diga podem fazer parte da lis-
ta de sequelas da infecção pelo 
novo coronavírus. Pesquisado-
res da Cleveland Clinic, nos Es-
tados Unidos, descobriram que 
ao menos 40% dos pacientes  
com covid longa enfrentam um 
desses problemas em quadros 
considerados moderados a gra-
ves. Três fatores parecem con-
tribuir para a maior vulnerabi-
lidade: raça, obesidade e trans-
tornos de humor. 

A equipe analisou dados de 
962 pacientes atendidos no cen-
tro clínico, entre fevereiro de 
2021 e abril de 2022. Todos os 
participantes tinham se recupe-
rado da covid-19 e responderam 
a questionários de distúrbios do 
sono e fadiga. Mais de dois ter-
ços dos avaliados (67,2%) re-
lataram ter pelo menos fadiga 
moderada, enquanto 21,8% re-
lataram enfrentar fadiga severa. 

Sem o vírus, mas cansados 
NOEL CELIS

da diferença”, enfatiza. Os resul-
tados já obtidos foram apresen-
tados no 30º Congresso Europeu 
de Psiquiatria, que termina hoje, 
em Budapeste, na Hungria.

Novas práticas

Agora, a equipe planeja acom-
panhar o desenvolvimento mo-
tor e as evoluções na linguagem 
dos bebês com idade entre 18 e 
42 meses. Nerea San Martín Gon-
zález, uma das coautoras do es-
tudo, explica que, em crianças 
muito jovens, é impossível ava-
liar habilidades como a lingua-
gem e a cognição. Dessa forma, 
o acompanhamento a longo pra-
zo e a análise de um grupo am-
pliado de bebês ajudarão a equi-
pe a aprofundar os conhecimen-
tos obtidos. “Precisamos de uma 
amostra maior para determinar 
o papel da infecção nas altera-
ções do neurodesenvolvimento 
da prole e a contribuição de ou-
tros fatores ambientais”, diz.

A também pesquisadora da 
Universidade de Barcelona ava-
lia que os resultados já obtidos 
sinalizam a importância de que 
a infecção pelo novo coronavírus 
seja acompanhada de perto du-
rante a gestação e de que crian-
ças que tiveram contato com o 
Sars-CoV-2 antes de nascer te-
nham uma assistência pediátri-
ca que considere essa excepcio-
nalidade. “Precisamos enfatizar a 
importância de um acompanha-
mento médico para facilitar uma 
gravidez saudável, além da im-
portância de as mães discutirem 
quaisquer preocupações com os 
médicos sempre que necessário”.

No campo da pesquisa, a co-
laboração entre os estudiosos so-
bre os efeitos da covid-19 na pri-
meira infância ajudará na cria-
ção de abordagens mais eficazes 
para prevenir e avaliar as seque-
las, pontua Ayesa Arriola. “Este 
é o momento certo para estabe-
lecer colaborações internacio-
nais que nos permitam avaliar 
o neurodesenvolvimento de 
longo prazo em crianças nas-
cidas durante a pandemia. A 
pesquisa nesse campo é vital 
para entender e prevenir pos-
síveis problemas neurológicos e 
vulnerabilidades de saúde men-
tal nessas crianças nos próximos 
anos”, justifica a líder do estudo. 

Palavra de especialista

Problemas de sono e fadiga foram 
relatados por indivíduos que enfrentavam 

os sintomas da covid longa 

Quanto aos distúrbios do sono, 
8% disseram ter comprometi-
mentos graves e 41,3%, pelo me-
nos moderados.

Após o ajuste para dados de-
mográficos, a equipe concluiu 
que os pacientes negros eram 
três vezes mais propensos a 
apresentar distúrbios do sono 
moderados a graves. Além dis-
so, o problema era mais comum 
em pessoas que apresentavam 
maior índice de massa corporal 
(IMC) e sintomas de transtorno 
de ansiedade geral.

 Debilitantes

“Dificuldades do sono são sin-
tomas altamente prevalentes e 
debilitantes relatados em pacien-
tes com sequelas pós-aguda de 
COVID-19”, enfatiza Cinthya Pe-
na Orbea, especialista em sono 
da Cleveland Clinic e uma das 
autoras do estudo, apresentado 
na Sleep 2022, a reunião anual 
da Academia Americana de Me-
dicina do Sono e da Sociedade de 
Pesquisa do Sono, que acaba hoje. 

Na avaliação da cientista, os 

dados obtidos indicam a ne-
cessidade de mais estudos para 
o desenvolvimento de estraté-
gias médicas mais personaliza-
das. “Nosso estudo sugere que a 
prevalência de distúrbios do so-
no moderados a graves é alta e 
que a raça negra tem maiores 
riscos de sofrer quadros mo-
derados a graves, destacan-
do a importância de entender 
melhor os determinantes espe-
cíficos da raça dos distúrbios do 
sono para o desenvolvimento de 
intervenções”, diz. 

89%
dos curados da infecção 

pelo coronavírus 
apresentaram fadiga 
moderada ou grave
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Explosão de casos 
 em uma semana

Secretaria de Saúde registrou mais de 6 mil ocorrências da covid-19, ontem. Na segunda-feira da semana passada, foram 
2,6 mil registros. Procura por tratamento e testes tem causado filas em diversas unidades da rede pública e privada do DF

C
om o avanço no número de 
infecções por covid-19 e os 
elevados índicas da taxa de 
transmissão no Distrito Fede-

ral — que está em 1,47 —, unidades 
de saúde e pontos de testagem têm 
ficado cada vez mais cheios de pes-
soas em busca de tratamento e diag-
nóstico. De acordo com a Secretaria 
de Saúde do DF (SES-DF), entre sá-
bado e ontem, foram registrados 6,6 
mil casos da doença. Se comparado 
com o observado na última sexta-
feira, com 2.304 ocorrências, houve 
um aumento de 189,88%. Em rela-
ção aos dados divulgados da segun-
da-feira passada, 30 de maio, quan-
do Brasília teve 2.604 testes positivos 
para o novo coronavírus, o aumen-
to é de 156,49%, em uma semana.

O número de mortes não tem 
acompanhado o crescimento do de 
casos. De 30 de maio até ontem, 
houve três óbitos em decorrência 
da covid-19, sendo um deles, nessa 
segunda-feira. O médico infectolo-
gista Hemerson Luz destaca que o 
aumento de infecções era esperado 
devido a um conjunto de fatores, co-
mo a chegada do inverno, quando 
ocorre uma piora nas doenças in-
fecciosas respiratórias. “A popula-
ção deve ficar atenta, e quem tiver 
qualquer sintoma deve se isolar”, 
alerta. Hemerson avalia que a dimi-
nuição de vítimas da doença é um 
reflexo direto da campanha de imu-
nização. “A vacina tem que ser prio-
rizada, tanto a da covid-19, quanto 
a da influenza. Além disso, as pes-
soas devem continuar se cuidando, 
evitando aglomerações e utilizan-
do máscara de proteção”, completa.

Segundo a Secretaria de Saúde 
do DF, 49,15% dos leitos das uni-
dades de terapia intensiva (UTI) 
destinados ao atendimento de co-
vid-19 estão ocupados. Os leitos do 
tipo adulto estão em 42,22%, e o pe-
diátrico chegou a 100% de lotação. 
Os números de ontem mantêm o 
padrão dos últimos dias, de acor-
do com o painel InfoSaúde. Atual-
mente, o DF disponibiliza 36 lei-
tos de UTI para o enfrentamento à 
pandemia, sendo que 16 estão em 
uso e 20 vagos. Na rede particular 
o número de leitos é de 138, sendo 
que 74 estão em atendimento e 42 
disponíveis; a taxa de ocupação de 
leitos adultos está em 64,04%, e os 
pediátricos em 50%.

Espera

Longas filas e hospitais lotados 
é o que os brasilienses encontram 
ao procurar atendimento na rede 
pública. A Secretaria de Saúde jus-
tifica que o aumento dos casos de 
síndrome gripal registrados em to-
do Brasil e no Distrito Federal tem 
contribuído para um aumento na 
demanda dos hospitais da rede. 
Questionada sobre medidas para 

 » RENATA NAGASHIMA
 » PEDRO MARRA
 » ARTHUR RIBEIRO*

conter o avanço das infecções, a 
pasta informou que “desde o início 
da pandemia, esses estudos são en-
caminhados ao Governo do Distri-
to Federal para que, com base nas 
evoluções ou regressões da doença, 
as decisões de intensificação ou re-
laxamento das medidas de distan-
ciamento social sejam tomadas”.

Eram quase 15h quando Cecília 
de Oliveira, 25 anos, saía de braços 
dados com o amigo de uma emer-
gência do Hospital Regional da Asa 
Norte (Hran). Debilitada, ela conta 
que aguardava o resultado do teste 
para covid-19 que fez na unidade. A 
moradora da Asa Sul apresentava 
dor de cabeça, febre e dor no corpo. 
“Tenho bronquite crônica há mais 
de dez anos, e quando a gente tem 
problema respiratório, até o clima de 
Brasília atrapalha muito”, pondera.

A vendedora defende o retor-
no do uso obrigatório de máscara 

contra a covid-19 pa-
ra conter o avanço de 
casos novamente. “Se 
a gente tivesse manti-
do essa proteção, não 
teria esse pico de ca-
sos novamente, até 
porque muita gen-
te se esquece dos pe-
quenos detalhes, co-
mo álcool em gel, que 
não vejo mais ninguém usando”, 
argumenta Cecília.

Na semana passada o Minis-
tério Público do DF e Territórios 
(MPDFT) solicitou que o Governo 
do Distrito Federal (GDF) apresen-
tasse informações sobre as medi-
das para enfrentamento do atual 
aumento de casos e da taxa de 
transmissão da covid-19 e que 
a Secretaria de Saúde amplias-
se a testagem da população. No 
entanto, os dados não foram 

divulgados e a pasta 
alegou, por meio de 
nota, que “que pres-
tará todos os esclare-
cimentos dentro do 
prazo estabelecido”.

As filas também 
aumentaram nos 
hospitais da rede par-
ticular. Em média, o 
tempo de espera pa-

ra o atendimento médico no pron-
to-socorro é de duas horas. Para o 
médico Luciano Lourenço, clíni-
co geral e chefe da Emergência do 
Hospital Santa Lúcia Sul, a situa-
ção se dá por três fatores. O pri-
meiro deles é o período do ano, 
que é marcado pelo crescimen-
to das infecções nas vias aéreas 
em decorrência do tempo. Outro 
ponto é o ciclo de dengue atípico, 
e, por fim, a alta taxa de contami-
nação por covid-19.

O médico afirma que a maioria 
dos casos confirmados de covid-19 
é de baixa criticidade devido ao 
efeito das vacinas. Luciano orienta 
que, em caso de sintomas leves em 
pessoas imunizadas, o ideal é que 
se espere três dias para procurar 
um pronto-socorro a fim de obter 
o diagnóstico, mitigando as chaces 
de um resultado falso positivo. “Te-
mos medidas de contingência e flu-
xos instituídos de forma inteligente 
para evitar que pessoas se contami-
nem no hospital”, completa.

Em razão da alta dissemina-
ção do novo coronavírus, a Se-
cretaria de Saúde ampliou a ofer-
ta de testes da covid-19 para as 
pessoas com sintomas da doença. 
Os exames podem ser realizados 
nas 172 unidades básicas de saú-
de (UBSs) e na Rodoviária do Pla-
no Piloto. No entanto, a quantida-
de não tem atendido a demanda, e 

Cecília de Oliveira foi ao Hran fazer o teste para covid-19 Lucas Sosa acredita que o uso de máscaras deveria voltar a ser obrigatório

Brasilienses lotam pontos de testagem para infecção pelo novo coronavírus, como a Rodoviária do Plano Piloto. Taxa de transmissão está em 1,47

Fotos: Carlos Vieira/CB/D.A Press

Victória Rodrigues critica a demora para a testagem na Rodoviária

Aponte seu celular 
e confira os locais de 

vacinação de hoje

 » Dança das 
cadeiras

brasilienses enfrentam grandes fi-
las. No posto de testagem da Rodo-
viária do Plano Piloto, a estudan-
te de química da Universidade de 
Brasília (UnB) Victória Rodrigues, 
21, aguardou cerca de um hora 
e meia. “Todo mundo, aqui, pro-
vavelmente está com covid-19, e 
não se sabe qual variante têm. Vim 
nesse posto porque é rápido e gra-
tuito, mas fico preocupada porque 
tenho asma e acho um absurdo es-
sa fila com todo mundo se encos-
tando”, critica a jovem.

Morador de Planaltina, o con-
sultor jurídico Lucas Sosa, 27, foi 
ontem ao posto de testagem da 
Rodoviária após sair do traba-
lho, no Setor Bancário Sul (SBS). 
Ele estava com coriza, garganta 
inflamada e fraqueza no corpo há 
quatro dias. “Acho que diante do 
cenário atual, o uso de máscara 
deveria ser obrigatório em am-
bientes fechados, como é reco-
mendado dentro das empresas, 
porque a máscara é o básico do 
básico para tentar parar com a dis-
seminação do vírus”, opina Lucas.

*Estagiário sob a supervisão
de Guilherme Marinho

332,9 mil

90,49 %

501,7 mil

84,49 %

743 mil

43,62 %

não tomaram a 1ª dose

da população com a 1ª dose

não tomaram a 2ª dose

da população com a 2ª dose

não tomaram a 3ª dose

com a 3ª dose

Cenário da imunização
ATRASADOS DA VACINA

VACINÔMETRO

*População vacinável (5 anos ou mais): 2.846.926
** A Secretária de Saúde ainda tem um levantamento de quantas pessoas estão aptas a tomar a 4ª dose

Em meio à pior crise 
sanitária, o GDF trocou 
pela quarta vez o 
secretário da saúde do 
DF. O governador Ibaneis 
Rocha (MDB) assinou 
na manhã de ontem a 
exoneração do secretário 
Manoel Pafi adache. A 
decisão foi publicada 
no Diário Ofi cial do 
DF (DODF) poucas 
horas depois. A vice-
presidente do Instituto 
de Gestão Estratégica 
em Saúde do DF (Iges-
DF), Lucilene Florêncio 
de Queiroz, assume o 
cargo. Segundo Ibaneis 
a médica é “uma 
pessoa que tem muita 
experiência nessa área 
de saúde do Distrito 
Federal e vem para nos 
ajudar", comentou o 
governador.
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Crônica da Cidade

Wladimir  
Murtinho

Sempre que passo pelo Palácio do Ita-
maraty ou pelo Espaço Cultural Renato 
Russo da 508 Sul me lembro do Embaixa-
dor Wladimir Murtinho. Renato Russo di-
zia que o mundo do Congresso Nacional 
e dos Palácios era, fisicamente próximo e 
visível, mas, na verdade, tão inacessível 
quanto o castelo de Kafka. E, de fato, no 
entanto, Murtinho transitou, naturalmen-
te, pelas duas Brasília: a do poder e a civil.

Ontem, ele recebeu uma justa homena-
gem em evento no Itamaraty, com depoi-
mentos de embaixadores e de pesquisador 

da obra de Niemeyer. Existe um precioso 
depoimento de Murtinho, registrado no 
Arquivo Público do DF, que servirá de fon-
te para essa evocação.

Ele nasceu na Costa Rica. O pai era di-
plomata e chegou a ser ministro do país. 
Em 1958, Murtinho chegou ao Brasil. Lo-
go, a carreira passou a estar muito ligada à 
cidade nascente. Foi designado para coor-
denar a comissão do Ministério das Rela-
ções Exteriores encarregada do projeto e da 
construção do Palácio do Itamaraty.

O Palácio do Itamaraty parece flutuar 
em cima do espelho d'água com os jar-
dins de Burle Marx. É um dos edifícios mais 
admiráveis de Brasília, pela integração e o 
equilíbrio entre a arquitetura modernista, 
a arte e a funcionalidade.

E isso só aconteceu graças ao conhe-
cimento, à sabedoria e à habilidade de 

Murtinho. Ele considerava o Itamaraty 
um grande museu da arte brasileira, mas 
um museu onde as obras de arte não es-
tão amontoadas; estão plenamente inte-
gradas à função de cada espaço. Em de-
poimento, o embaixador Rubens Barbo-
sa conta que, para Murtinho, não havia 
coisas impossíveis.

Quando Oscar Niemeyer começou a 
fazer o planejamento, Murtinho chamou 
a atenção para que ele tivesse a colabo-
ração com Burle Marx: "É necessário di-
zer que nesse tempo Roberto Burle Marx 
havia brigado com Juscelino Kubistchek 
e, em consequência, tinha se estremeci-
do com Niemeyer", conta Murtinho em 
depoimento ao Arquivo Público do DF: 
"Por esse motivo, ele não veio no come-
ço de Brasília. Porque o nosso Burle Marx 
era muito desbocado, ele se queixou aos 

jornais de que não haviam pago pelo tra-
balho que ele tinha feito nos jardins da 
Pampulha, em Belo Horizonte".

Graças a essa mediação, Burle Marx 
pôde criar os magníficos jardins na par-
te externa, no salão de cerimonial e no 
topo do prédio, que propiciam uma das 
mais deslumbrantes visões panorâmicas 
de Brasília. O arquiteto Frederico Holan-
da considera o Itamaraty o edifício mais 
importante da historia da arquitetura. 
Murtinho não desenhou, mas coman-
dou todo o processo de construção do 
prédio com sugestões valiosas.

Além disso, teve grande relevância na 
vida cultural da Brasília civil. Conven-
ceu o maestro Claudio Santoro a retor-
nar da Alemanha para Brasília e a criar a 
Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. 
Murtinho era, realmente, uma pessoa 

apaixonada pela cultura. Criou o Balão 
de Ensaio e o Centro de Criatividade da 
508 Sul (que se transformaria em Espaço 
Cultural Renato Russo da 508 Sul).

Em plena ditadura, incentivou o mo-
vimento de teatro amador na cidade, que 
chegou a ter mais de 50 grupos. Lembro 
que, diversas vezes, eu estava assistindo 
a peças no Teatro Galpão ou no Galpão-
zinho e, de repente, com o espetáculo 
em andamento, percebia a silhueta dos 
dois vultos se movendo na escuridão e se 
acomodando no chão. Era o embaixador 
Murtinho e sua mulher.

Aos que consideravam aquela ati-
tude excêntrica, Murtinho contrargu-
mentava: "É no teatro amador que po-
de surgir algo experimental. Não é no 
teatrão. Capital não pode ser passiva; 
capital tem de irradiar".

UNB /

Animação e cuidados na volta

Retorno das aulas em regime totalmente presencial ocorre em meio ao aumento de casos da covid-19 no DF.  
Apesar da desobrigatoriedade das máscaras, o vice-reitor da UnB, Enrique Huelva, afirma que há forte adesão

A 
alta adesão ao uso de más-
caras pela comunidade 
acadêmica marcou o pri-
meiro dia da retomada das 

aulas totalmente presenciais na 
Universidade de Brasília (UnB). 
O retorno, que aguardava cerca 
de 56 mil pessoas da comunida-
de acadêmica, acontece em meio 
ao aumento de casos da covid-19 
no Distrito Federal, e dividiu opi-
niões. Enquanto muitos estudan-
tes celebram o reencontro, servi-
dores e professores se preocupam 
com a progressão da taxa de trans-
missão do novo coronavírus.

O retorno foi definido no final 
de março, pelo Conselho de En-
sino, Pesquisa e Extensão (Cepe). 
Durante o tempo de suspensão 
das aulas totalmente presenciais, 
estavam circulando nos campi 
parte dos servidores e funcioná-
rios terceirizados, além de estu-
dantes que estavam com disci-
plinas presenciais. Para fazer o 
translado, ainda era obrigatório 
o uso de máscaras e a apresenta-
ção do comprovante de vacinação 
contra a covid-19.

Apesar da dispensa das exi-
gências sanitárias, como uso de 
máscaras, distanciamento social 
e vacinação, a instituição conti-
nua incentivando as práticas. De 
acordo com o vice-reitor da UnB, 
Enrique Huelva, há uma cons-
ciência coletiva da comunidade 
acadêmica em relação à pande-
mia. “Houve uma adesão pratica-
mente completa do uso de más-
caras pelos estudantes, o que te-
mos incentivado e vamos conti-
nuar fazendo”, garante.

Segundo o vice-reitor, a insti-
tuição continuará acompanhan-
do a situação pandêmica no DF. 
“Vamos seguir os normativos vi-
gentes no DF, dentro da nossa co-
munidade. Agora, o nosso posi-
cionamento é fazer a recomen-
dação forte do uso de máscara, de 
adesão à vacina”, garante. Enrique 
pontua, ainda, que a instituição 
abriu um edital para estudantes 
em situação de vulnerabilidade se 
cadastrarem e receberem másca-
ras de proteção. O auxílio másca-
ra, no valor de R$ 40, teve resulta-
do preliminar divulgado em 17 de 
maio. O pagamento consiste em 
parcela única depositada em con-
ta corrente do estudante.

A universidade fez, ainda, 
uma série de adaptações, como 

 » ANA MARIA POL
 » PEDRO MARRA

Obituário

 » Campo da Esperança

Celso Cesar Miranda, 56 anos
Donaldo Coelho da Silva, 
79 anos
Graciema Fernandes, 93 anos
Hilza Pereira Laguna Geise, 
88 anos
Rodrigo Luiz Benicio 
Valadares, 39 anos
Sancia Regina Magalhães 

Ferrari, 46 anos
Silvia Penna Firme de Horna, 
78 anos
Vera Lúcia Soares da Silva, 
74 anos

 » Gama

Marilene Gonçalves Dias 
Mendes, 52 anos
Neildes Barbosa de Oliveira 
Lima, 62 anos

Valdomiro Marques Santos, 
90 anos

 » Planaltina

Joaquim Pinto de Souza,  
91 anos
Vicente Gomes da Silva Neto, 
56 anos

 » Sobradinho

José Rosa da Silva, 61 anos

Maria Chrisóstomo da Silva, 
77 anos
Maria Lourdes Campos, 90 anos

 » Taguatinga

Andre Henrique dos Santos 
Silva, menos de 1 ano
Bianca Ribeiro da Silva, 17 anos
Catarina Odwyer Nascimento 
da Silva, menos de 1 ano
Francisca Camelo de Sousa, 

86 anos
Francisco José Freire Ferreira, 
67 anos
Izabel Maria de Oliveira 
Santos, 32 anos
Jacy de Souza Oliveira, 35 
anos
José Veras da Silva, 78 anos
Juscelino Milhomens Ribeiro, 
65 anos
Marcos Eustáquio de Paula, 

76 anos
Maria Francisca Fernandes de 
Moura, 64 anos
Unilson Simões de Lima,  
79 anos
Wuilmer José Martinez 
Cardozo, 48 anos

 » Jardim Metropolitano

Messias Brito dos Santos,  
78 anos

Sepultamentos realizados em 6 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 Gráfico. Ou pelo e-mail: cidades.df@dabr.com.br

Apesar da revogação legal da exigência de máscaras, a maioria da comunidade acadêmica tem seguido os protocolos de segurança  

 Ed Alves/CB

Anna Brandão, 19, acredita que o aprendizado presencial é melhor 

 Ed Alves/CB

a instalação de totens de álcool 
em gel, lixeiras com pedal, tor-
neiras que funcionam por pres-
são e cartazes com orientações 
sobre conduta em relação a hi-
giene e também sobre como pro-
ceder em caso de suspeita ou 
contaminação pelo coronavírus.

Integrante da coordenação ge-
ral do Diretório Central de Estu-
dantes (DCE) da UnB, Adda Luísa 
de Melo Sousa, diz que houve uma 
boa receptividade da comunidade 
estudantil da instituição em rela-
ção ao retorno presencial das au-
las. “Estamos alegres por ver que 
a casa está cheia novamente”, diz. 

O DCE chegou a criar, no final 
do ano passado, uma plataforma 
política de reivindicações para um 

retorno seguro, onde pedia o uso de 
máscaras e a apresentação do com-
provante da vacina. “Desde o início 
lutamos pela necessidade do ensi-
no remoto, para que fosse ofereci-
do as condições mínimas aos es-
tudantes, entendendo que naque-
le momento era impossível voltar. 
Mas, agora, pautamos que o retor-
no acontecesse de forma segura. E 
temos visto que mesmo com a re-
tirada da obrigatoriedade, a maio-
ria está comprometida em cumprir 
com a missão de evitar a prolifera-
ção do vírus”, completa Adda.

Entusiasmo

A animação da estudante do 
segundo semestre de Ciências 

Políticas, Anna Beatriz Brandão, 
19 anos, reflete o que parte dos 
estudantes entrevistados pela re-
portagem relataram no primeiro 
dia do retorno presencial. Para 
Anna, a volta era necessária.”No 
presencial, conseguimos conver-
sar mais, os estudos ficam mais 
interativos, conseguimos trocar 
ideia melhor”, justifica.

A moradora de Sobradinho, Vi-
tória Santos da Silva, 20, chegou ao 
Campus Darcy Ribeiro na manhã 
de ontem para começar o quarto 
semestre do curso de estatística e 
compartilha do entusiasmo da co-
lega. “Só de acordar cedo, me arru-
mar, para vir até a universidade já 
muda o clima, o ânimo”. As duas 
foram pegas de surpresa ao chegar 

no campus, com a informação de 
que a professora de uma das dis-
ciplinas foi diagnosticada com co-
vid-19. Com a notícia da contami-
nação, Vitória defende que todo 
cuidado é pouco. 

Para monitorar os casos de 
covid-19 em sala de aula ou la-
boratórios de ensino, os deca-
natos de ensino de graduação, 
pós-graduação, e de assuntos co-
munitários montaram um pla-
no. O planejamento dá orienta-
ções de como estudantes, pro-
fessores e servidores devem pro-
ceder caso tenha suspeita, con-
firmação de contágio ou, ain-
da, tenham contato com alguém 
contaminado. De acordo com o 
texto, se ocorrerem três ou mais 

casos confirmados na mesma tur-
ma dentro de um intervalo de 14 
dias, as atividades presenciais de 
toda a turma devem ser suspen-
sas por sete dias. No caso de pro-
fessores contaminados, os profis-
sionais deverão notificar a chefia 
imediata, e permanecer em iso-
lamento por dez dias — período 
no qual as aulas da disciplina se-
rão suspensas.

Preocupações

Para a professora e diretora 
da Associação dos Docentes da 
UnB (ADUnB), Eliene Novaes Ro-
cha, os professores ainda têm re-
ceios. De acordo com a professo-
ra, a recomendação do sindicato 
é de que o uso de máscaras e a co-
brança do comprovante de vaci-
nação volte a ser obrigatória du-
rante esse período de maior ex-
posição, em que há pessoas cir-
culando na universidade. 

Porém, a diretora reitera que 
a obrigatoriedade não garante 
tranquilidade a todos os profes-
sores. “Com a queda da Instru-
ção Normativa 90, do Ministério 
da Economia, muitos em situa-
ção de comorbidades precisaram 
retornar ao trabalho. Temos pes-
soas que não têm condições físi-
cas ou de saúde para retornarem”, 
explica Eliane. 

A universidade reiterou, ao 
Correio, que os servidores que ti-
verem comorbidades e que, por 
indicação médica, precisam estar 
afastados do trabalho para trata-
mento de saúde, devem seguir os 
protocolos já estabelecidos, co-
mo o cadastro do atestado médi-
co e quando necessário, a realiza-
ção de perícia.

Atenção

O médico infectologista e coor-
denador de infectologia do hos-
pital Santa Lúcia, Werciley Júnior, 
explica que, apesar do aumento 
do índice de transmissão, a re-
tomada não está equivocada. “É 
comum haver aumento de casos 
quando retornamos aos fluxos ha-
bituais. Claro que com os cuidados 
e mantendo as medidas de restri-
ção, com usos de máscara”, cita.

O especialista afirma que é pre-
ciso haver monitoramento. “Hoje, 
sabemos que não há uma crescen-
te na taxa de internação, mas se es-
se for o caso, é preciso reconhecer 
que está na hora de fechar as por-
tas novamente”, afirma.

Erramos!

Diferentemente do publicado 
na reportagem de ontem, sob 
o título "Após dois anos, UnB 
retoma aulas presenciais", 
o retorno das aulas na 
Universidade de Brasília abrange 
toda a comunidade acadêmica, 
inclusive, os servidores e pessoas 
com comorbidades que estavam 
amparados pela Instrução 
Normativa 90, do Ministério 
da Economia (ME). As decisões 
foram tomadas em função da 
publicação da Portaria GM/

MS nº 913, de 22 de abril de 
2022, que decreta o fim da 
Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (Espin) 
pela covid-19, e da publicação 
da Instrução Normativa SGP/
SEDGG/ME nº 36, de 05 de maio 
de 2022, que revoga a IN 90 do 
ME. A Instrução Normativa 
do Ministério da Economia 
previa a permanência em 
trabalho remoto de servidores 
enquadrados em grupos de risco, 
por meio de autodeclaração.
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EIXO CAPITAL

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

Unidos 
na fé

No último mês, o 
governador Ibaneis 
Rocha se dedicou a 
vários encontros e 
eventos religiosos 
das igrejas evangélica 
e católica. Esteve até 
em Goiânia, na 
Convenção Nacional 
das Assembleias de Deus Ministério de Madureira (Conamad), ao lado do 
presidente Jair Bolsonaro. Hoje, a agenda de Ibaneis programa participação na 
reunião geral de pastores e líderes do Conselho de Pastores Evangélicos do 
Distrito Federal (Copev-DF). É uma super aposta nesse importante eleitorado. 
A primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, secretária de Desenvolvimento 
Social do DF, tem ajudado nessa mensagem religiosa. Ela esteve em maio em 
Israel, em peregrinação na Terra Santa, ao lado da primeira-dama do Brasil, 
Michelle Bolsonaro, e da ex-ministra Damares Alves, que são “terrivelmente 
evangélicas”. No fim de semana, Mayara parabenizou a nomeação de Dom 
Paulo Cezar Costa como cardeal e postou uma foto do casal, com o filho, 
Mateus, recebendo uma benção do papa Francisco.

STJ manda reavaliar 
partilha do lucro da 
turnê Legião Urbana

O STJ anulou uma decisão de 
2018 que determinou a partilha dos 
lucros da turnê comemorativa de 30 
anos do disco Legião Urbana entre 
os músicos da banda, o guitarrista 
Dado Villa Lobos e o baterista 
Marcelo Bonfá, e a produtora 
Legião Urbana Produções Artísticas 
Ltda, de propriedade de Giuliano 
Mandredini, filho de Renato Russo. 
A briga é antiga. Há quatro anos, 
a 9ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro entendeu 
que os ex-integrantes da banda não 
têm exclusividade na exploração 
da marca e fixou como um terço a 
parte dos lucros que seria cabível 
à produtora de Renato Russo. Com 
a decisão do ministro Antonio 
Carlos Ferreira, o processo começa 
de novo. Realizada em 2015, a 
turnê de 30 anos de Legião Urbana 
celebrou o primeiro disco da banda, 
que estreou sucessos como Será, 
Ainda é cedo e Geração Coca-Cola.

De Brasília
Na propaganda 

nas redes sociais, 
Flávia Arruda (PL) 
diz: “Eu sou de 
Brasília. Eu conheço 
a cidade”. Alguma 
dúvida de que essa 
é uma provocação à 
adversária Damares 
Alves (Republicanos) 
que chega, agora, 
na política do DF?

Aniversário junino
O vice-governador Paco Britto 

comemorou o aniversário com 
uma festa junina na Paróquia 
São Judas Tadeu, no último 
sábado. Reuniu cerca de três mil 
pessoas, entre familiares, amigos e 
autoridades públicas: secretários, 
conselheiros e líderes políticos.

De moto
Após dois anos de pausa por conta 

da pandemia, o Capital Moto Week 
fará a 17° edição de 21 a 30 de julho, 
no Parque de Exposições da Granja 
do Torto. São esperadas 800 mil 
pessoas em 10 dias de programação. 
Ontem, os organizadores do festival, 
Juliana Jacinto e Pedro Affonso 
Franco, entregaram convites 
personalizados ao governador 
Ibaneis Rocha e ao vice, Paco Britto, 
em agenda no Palácio do Buriti.

Bolsonaro quer palanque 
do PL, diz Fraga

Amigo de Jair 
Bolsonaro, inclusive 
nos rolês de moto, o 
ex-deputado Alberto 
Fraga (PL) disse, em 
entrevista ao CB.Poder, 
que o presidente 
prefere um palanque 
no DF do próprio 
partido, o PL. “Eu tenho 
certeza que será José Roberto Arruda, candidato a 
governador do Distrito Federal”, destacou Fraga. 
Segundo o ex-deputado, Bolsonaro gosta de Arruda 
e já demonstrou isso. Mas, ao contrário do que 
muitos pensam, nunca demonstrou preferência a 
Damares Alves (Republicanos) em relação a Flávia 
Arruda (PL) na disputa ao Senado. Fraga, no 
entanto, acredita que, se Arruda for candidato ao 
Buriti, Flávia não terá condições de concorrer ao 
Senado, tampouco a deputada federal.

ANA MARIA CAMPOS
anacampos.df@dabr.com.br

À QUEIMA-ROUPA

DÉLIO LINS 
E SILVA JÚNIOR

PRESIDENTE DA OAB-DF

“Um defensor público custa muito mais caro ao Estado do que 
garantir o atendimento da população com a advocacia dativa”

Instagram

 Divulgação 

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Divulgação/Maria Clara Horvath

A Câmara Legislativa deve 
analisar hoje o projeto de lei 
que cria a advocacia dativa. 
Qual vantagem a advocacia 
dativa oferece à sociedade?

Respeitamos, e muito, 
a Defensoria Pública do 
DF. Talvez seja a melhor 
do país, mas é notório que 
ela não consegue atender 
a toda a demanda de 
pessoas hipossuficientes 
que dela dependem. A 
atuação da advocacia dativa 
remunerada será feita em 
complemento e para suprir 
esse vácuo que prejudica, 
ao final, a população que 
acaba ficando desassistida.

Por que contratar advogados 
privados se já existe a 
Defensoria Pública para 
quem precisa de uma defesa 
e não pode pagar?

Como eu disse, a Defensoria 
não consegue atender a toda 
a demanda. E para atender a 
parte que consegue, ela conta 
com os núcleos de prática 
jurídica das faculdades, com a 
própria OAB e, especialmente, 
com advogados e advogadas 
voluntários que fazem o 
trabalho dos defensores 
mas não possuem qualquer 
remuneração para tanto. Isso 
é absolutamente injusto.

Não é mais vantajoso para o 
Estado aumentar o quadro 
da Defensoria Pública?

Os números mostram que 
é exatamente o contrário. 
Um defensor público 
custa muito mais caro ao 
Estado do que garantir o 
atendimento da população 
com a advocacia dativa.

Quem vai administrar 
o funcionamento da 
advocacia dativa?

Pelo projeto, a Secretaria 
de Justiça fará o cadastro 
dos advogados e advogadas 

interessados em participar do 
projeto e encaminhará essa 
lista ao Tribunal de Justiça 
do DF, ficando a cargo dos 
juízes fazerem as nomeações.

Quanto um advogado 
vai ganhar para atuar 
em um processo?

Essa tabela ainda não foi 
regulamentada e a ideia é 
que seja por decreto. Nos 
demais estados essa forma de 
pagamento é bem variada.

Qual vai ser o critério de 
escolha dos advogados?

Pelo PL, estar habilitado 
junto à OAB e ter domicílio 
no Distrito Federal. Existe 
uma emenda que inclui 
a advocacia da Região 
Administrativa do Entorno 
também, mas ainda não foi 
votada ou incluída no projeto.

Por que há tanta resistência 
da Defensoria Pública 
a essa proposta?

Pelo que tenho notado, 
a resistência nem é 
propriamente da diretoria 
da defensoria, mas sim das 
associações de defensores. 
Eles entendem que os 
recursos gastos com os 
dativos poderiam ajudar 
a equipar a Defensoria. 
Porém, é bom ressaltar que 
a previsão orçamentária 
destinada ao projeto gira 
em torno de R$ 6 milhões, 
enquanto o orçamento 
anual da Defensoria é de 
aproximados R$ 260 milhões, 
ou seja, é um valor ínfimo 
que em nada ajudaria a 
Defensoria. Além disso, em 
primeiro lugar, deve estar 
a importância social do 
projeto, qual seja o de dar 
acesso à justiça aos que 
não tem por ausência do 
Estado. Esse deve ser o ponto 
central a ser considerado 
pela Câmara Legislativa.

 Ed A
lves/CB

ELEIÇÕES /

Arruda tenta reverter decisão

Depois que o TJDFT negou o efeito suspensivo ao recurso contra condenação imposta para o ex-governador, 
advogados do político citam precedentes de ministros e desembargadores para mudar a sentença

O
s advogados do ex-gover-
nador José Roberto Ar-
ruda (PL) estudam um 
novo recurso para ten-

tar enquadrar os processos do 
político às regras processuais es-
tabelecidas na nova Lei de Im-
probidade Administrativa, que 
entrou em vigor no ano passa-
do e tem beneficiado autorida-
des públicas. Na manhã de on-
tem, o primeiro vice-presidente 
do Tribunal de Justiça do Distri-
to Federal e Territórios (TJDFT), 
desembargador Angelo Passare-
li, negou efeito suspensivo ao re-
curso especial contra condena-
ção imposta a Arruda em ação 
de improbidade.

Passareli considerou que ape-
nas nos processos de natureza 
penal há possibilidade de retroa-
gir uma lei mais benéfica em fa-
vor do réu. Segundo o magistra-
do, na esfera cível, a prescrição só 
atinge o direito de propor a ação. 
Ele entende que as novas regras 
estabelecidas para ações de im-
probidade administrativa só va-
lem para a contagem dos prazos 
a partir do momento em que a 
nova lei entrou em vigor.

Os advogados de Arruda 
apresentaram na inicial do re-
curso, vários precedentes que 

avaliam corroborar a tese de 
que nas ações de improbidade 
administrativa as penalidades, 
como, por exemplo, suspensão 
dos direitos políticos, têm rigor 
semelhante às do direito penal. 
O advogado Paulo Emílio Cat-
ta Preta citou uma decisão do 

ministro Teori Zavascki, quan-
do ainda integrava o STJ: “É evi-
dente, assim — a exemplo do 
que ocorre, no plano material, 
entre a Lei de Improbidade e o 
direito penal —, a atração, pela 
ação de improbidade, de princí-
pios típicos do processo penal”.

Com o mesmo teor, os ad-
vogados citam precedentes em 
decisões dos ministros Regi-
na Helena Costa, Mauro Cam-
pbell, do STJ e do desembarga-
dor James Eduardo, do TJDFT. 
Também uma decisão do mi-
nistro Gilmar Mendes, do STF, 

A defesa do ex-governador diz que o objetivo central não é retomar a elegibilidade de Arruda

Ed Alves/CB/D.A Press

 » ANA MARIA CAMPOS 

que trata de “conceito amplo 
de direito penal, que reconhece 
o direito administrativo sancio-
nador como um ‘autêntico sub-
sistema’ da ordem jurídico-pe-
nal. A partir disso, determina-
dos princípios jurídico-penais 
se estenderiam para o âmbito 

do direito administrativo san-
cionador, que pertenceria ao 
sistema penal em sentido lato”.

O recurso interposto pela de-
fesa de Arruda era da competên-
cia da presidência do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Terri-
tórios, mas o presidente, desem-
bargador Cruz Macedo, se julgou 
suspeito para analisar o pedido. 
O motivo é uma participação an-
terior como desembargador nos 
próprios processos cujas conde-
nações agora os advogados re-
querem efeito suspensivo com 
base em nova lei em vigor.

Questão de justiça

A defesa do ex-governador diz 
que o objetivo central não é re-
tomar a elegibilidade de Arruda, 
mas derrubar condenações e res-
tabelecer a justiça. Mas o meio 
político aguarda com atenção o 
desenrolar do caso desde que, na 
semana passada, o ministro An-
dré Mendonça, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) anulou duas 
condenações criminais de Arruda 
e as enviou à Justiça Eleitoral, por 
considerar que os crimes aponta-
dos nas denúncias do Ministério 
Público têm relação com campa-
nhas eleitorais do ex-governador. 
Assim, na esfera penal, Arruda es-
tá liberado para concorrer.

É evidente, 
assim — a exemplo 
do que ocorre, 
no plano material, 
entre a Lei de 
Improbidade e o 
direito penal —, 
a atração, pela ação 
de improbidade, de 
princípios típicos do 
processo penal”

Paulo Emílio Catta Preta, 
advogado
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Por mais difícil que a vida pareça ser, sempre 
há algo que você pode fazer – e fazer bem.

Stephen Hawking

Minervino Júnior/CB/D.A.Press
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Atacarejos em alta
O desempenho dos atacarejos é um 

dos destaques. Apresentou crescimento 
de 15,9% em faturamento. Eles e as redes 
de farmácias foram as únicas atividades 

que conseguiriam aumento de 
volume e faturamento no período. 

A pesquisa foi realizada em 
parceria com a empresa de 
análises NielsenIQ.

Auxílio Brasil
O programa 

social do governo 
federal Auxílio Brasil 
foi apontado como 
medida importante 
para manter o 
consumo das 
famílias de 
baixa renda.

Estamos prevendo 
um crescimento em 
torno de 2% para 
o setor em 2022”, 
apontou o presidente 
da ABAD. Faturamento 
do setor em 2021 foi 
de R$ 308 bilhões

Leonardo Miguel Severini

Comitiva brasiliense
Empresários do Distrito Federal participam 

do encontro, que começou ontem e se encerra 
amanhã. O presidente do SindiAtacadista, 
Álvaro Silveira Jr, é um dos presentes.

Homenagem na CLDF
Os colaboradores do Grupo Sabin foram homenageados pela 

Câmara Legislativa pela atuação no enfrentamento à pandemia 
da covid-19. A moção de louvor foi entregue durante solenidade 
na semana passada com a presença da co-fundadora do 
Grupo Sabin Sandra Soares Costa e da presidente-executiva 
do empresa, Lídia Abdalla, diretores da empresa e diversos 
colaboradores. A iniciativa foi do deputado Rodrigo Delmasso. 

CMED libera preços de remédios 
com risco de desabastecimento

Resolução da Câmara de Regulação de Preços de 
Medicamentos (CMED) autorizou a liberação temporária do 
valor de remédios em risco de desabastecimento. A medida entra 
em vigor em 12 de junho e terá validade até 31 de dezembro 
deste ano. O país passou a registrar problemas de abastecimento 
no período mais crítico da pandemia, com medicamentos 
relacionados ao tratamento de pacientes com covid-19.

Antibióticos e analgésicos
Neste ano, as dificuldades passaram a ser notadas em outras 

áreas, como a de antibióticos e analgésicos. E com a explosão de 
casos novamente de covid e de gripe, descongestionantes nasais 
também estavam em falta.

Convenção anual
O balanço foi divulgado ontem na 

Convenção Anual da Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuidores (ABAD), que 
reúne cerca de 350 empresas em Atibaia, São 
Paulo. O segmento de alimentação é o de 
maior participação no setor. E celebrou mais 
uma vez participação superior a 50%.

A alta inflação está provocando retração no 
consumo das famílias e isso se refletiu na queda 

do volume de vendas (8,5%) do setor atacadista no 
país. Apesar disso, o faturamento cresceu 2% devido 

ao repasse de 11% nos preços dos produtos, em 
consequência da inflação. Os dados fazem parte do 

comparativo do primeiro trimestre deste ano com o 
mesmo período de 2021. A perspectiva de retomar o 

crescimento de vendas está na promessa de queda da 
taxa de desemprego, o que vai garantir renda a mais 

para os consumidores e, assim, poder de compra.

Setor atacadista aposta na queda do 
desemprego para recuperar perdas

D i s p o n í v e l n a

APLICATIVO ANDROID

CLUBE.FM
UM SITE PARA
CHAMAR DE SEU!

Novo site CLUBE.FM
Música boa e informação
para você, o melhor ouvinte
do mundo!
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Papo de Concurseiro MARIANA FERNANDES
marianafernandes.df@cbnet.com.br

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

Edital iminente 
para a Educação 

do DF
A Secretaria de Educação do Distrito Federal deve 

publicar um novo edital de concurso para efetivos em 
breve. A pasta publicou, ontem, o extrato de contrato com o 

Instituto Quadrix como banca organizadora da seleção.
A oferta será de 4.254 vagas efetivas para as carreiras 

de professor de educação básica, analista de gestão 
educacional e pedagogo-orientador educacional. 

Os salários devem variar entre R$ 2.983,69 
e R$ 5.370,64, mais gratificações.

MEIO AMBIENTE / 

Poluição sonora, problema sério

Do total de queixas que chegaram à ouvidoria do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), em 2021, 

E
ncontrar um momento de si-
lêncio no dia pode ser desa-
fiador para quem mora na ca-
pital federal. O barulho exces-

sivo causado pelo trânsito urbano, 
construções, ambientes escolares 
e uma infinidade de outros ruídos 
fazem parte da trilha sonora da ro-
tina de muitas pessoas e preocupa 
especialistas. Do total de queixas 
que chegaram à ouvidoria do Insti-
tuto Brasília Ambiental (Ibram), em 
2021, 83% são por barulho excessi-
vo, ou seja, poluição sonora. Apesar 
de provocarem uma série de doen-
ças, os impactos do problema ainda 
passam despercebidos pelos mora-
dores do Distrito Federal e acendem 
o alerta, não só pelos riscos a huma-
nos, mas também porque afeta o 
desenvolvimento de plantas e a saú-
de dos animais. A poluição sonora 
é a segunda maior causa de proble-
mas ambientais, perdendo apenas 
para poluição do ar.

De acordo com o levantamento 
do Ibram, a quantidade de autua-
ções gerais relacionadas a excesso 
de barulho — incluindo advertên-
cia, multa, interdição parcial ou to-
tal e apreensões — aumentou des-
de 2018, quando o órgão registrou 
313 autuações. Em 2019, o levanta-
mento foi de 457. Mas, com a che-
gada da pandemia, em 2020, e a res-
trição do funcionamento de bares 
e restaurantes, além do lockdown, 
o número caiu 357%, se compara-
do com o ano anterior. Em 2020, a 
quantidade de autuações foi de 128 
e, em 2021, o valor aumentou 197%: 
foram aplicados 252 autos.

Diretor de Fiscalização Ambien-
tal do Brasília Ambiental, Douglas 
Pena destaca que a redução se jus-
tifica pela pandemia. “Não havia 
shows, música ao vivo, aglomera-
ções porque os estabelecimentos 
foram impedidos de realizarem suas 
atividades de forma plena. Por isso 
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Divulgação/Ibram

A Secretaria de Educação do Distrito Federal deve 
publicar um novo edital de concurso para efetivos em 

breve. A pasta publicou, ontem, o extrato de contrato com o 
Instituto Quadrix como banca organizadora da seleção.

A oferta será de 4.254 vagas efetivas para as carreiras 
de professor de educação básica, analista de gestão 
educacional e pedagogo-orientador educacional. 

Os salários devem variar entre R$ 2.983,69 
e R$ 5.370,64, mais gratificações.

Novacap 
forma 
comissão

A Companhia 
Urbanizadora da 
Nova Capital do 
Brasil (Novacap) 
informou que 
já possui uma 
comissão especial 
conjunta formada 
para estudar a 
realização de uma 
nova seleção. O 
grupo vai verificar 
a viabilização 
de novas vagas 
para a carreira de 
advogado.

Ibram autorizado
O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF (Ibram-DF) recebeu 

autorização para realizar seleção para contratação temporária de 225 brigadistas. 
As chances serão divididas entre supervisores, chefes e brigadistas combatentes. 
Geralmente os cargos exigem níveis fundamental e médio.

PMDF
Mais uma novidade sobre o próximo concurso da PMDF com 

46 vagas para área da Saúde. Dessa vez, foi publicada a distribuição 
das vagas autorizadas. Serão 23 vagas efetivas, além de outras 23 
para formação de cadastro de reserva. Ainda não há data para o 
lançamento do edital. Veja a distribuição:

15 vagas para oficiais médicos
6 para oficiais dentistas
1 para oficial veterinário
1 para oficial capelão

6 mil vagas em Goiás
O secretário de Administração do estado de Goiás, 

Bruno D’Abadia, anunciou que Goiânia ainda tem mais 
de 6 mil vagas de concursos a serem preenchidas. “Nós 
teremos grandes concursos para áreas estratégicas e, além 
desses em fases avançadas, outros concursos ocorrerão”, 
disse ele em vídeo publicado nas redes sociais.

Anatel solicita 374 postos de trabalho
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou que a solicitação de uma nova seleção 

para concurso já foi enviada ao Ministério da Economia. Foram pedidas 374 vagas para os cargos de 
analista, especialistas e técnicos. O último concurso realizado foi em 2014 e ofereceu 100 vagas.

Vagas em Goiás
A Prefeitura de Rio 

Verde publicou edital 
de concurso público 
com 389 vagas além 
de formação de 
cadastro reserva para 
os cargos de analista, 
gestão e controle, 
arquivista, atendente 
plantonista, 
auxiliar fiscal de 
proteção e defesa do 
consumidor, oficial de 
diligências, orientador 
esportivo, procurador 
autárquico e técnico. 
As inscrições serão 
realizadas pelo site 
da UniRV, de 4 de 
julho a 3 de agosto. Os 
salários variam entre 
R$ 1.339,03 e R$ 7.500.

Estevão Nascimento : “O som é uma vibração, que pode ser captada tanto pelas plantas quanto pelos animais”

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Camila David: moradora da Asa Norte relata o incômodo que bares causam

Arquivo Pessoal

83% são por barulho excessivo. Um risco à saúde humana e também ao desenvolvimento de plantas e dos animais

vemos essa redução absurda”, ci-
ta. Mas, a flexibilização dos decre-
tos distritais corroboraram para um 
novo aumento. Até 30 de abril deste 
ano, foram registradas 133 infrações. 
“O principal causador de poluição 
sonora no DF ainda é o estabeleci-
mento comercial, que executa músi-
cas muito acima do permitido e isso 
incomoda a população. A previsão é 
que esse valor de 2022 ainda dobre. 
Ao que tudo indica, devemos voltar 
para os dados de 2018, já que tudo 
está funcionando de novo”, explica.

Segundo Douglas, atualmente, 
a poluição sonora se enquadra na 
Lei Distrital nº 4.092/2008, que es-
tabelece as normas gerais sobre o 
controle da poluição sonora e dis-
põe sobre os limites máximos de 
intensidade da emissão de sons 
e ruídos resultantes de atividades 
urbanas e rurais no DF. Ainda, de 
acordo com o diretor, o crime en-
tra como perturbação de sossego. 
“Temos uma população muito es-
clarecida quanto aos seus direitos, 
e que tende a acionar os órgãos no 

sentido de coibir essas inconformi-
dades com a legislação”, diz.

Apesar disso, Douglas explica 
que os moradores do DF ainda não 
têm total compreensão das conse-
quências que o excesso de baru-
lho podem causar na saúde. “A po-
luição sonora é a segunda maior 
causa de problemas ambientais, 
perdendo apenas para a poluição 
do ar”, reitera. 

A dona de casa Camila David 
Miranda de Carvalho, 24 anos, é 
moradora da Asa Norte, e relata o 
incômodo que bares, restauran-
tes e casas de festa causam para 
os moradores da região. “A quadra 
costuma ser silenciosa, geralmen-
te ouvimos muito som de criança, 
a maioria dos vizinhos são idosos 
ou famílias e essa paz se mantém. 
O que mais incomoda é o barzinho 
que tem aqui perto, que de quinta 
a domingo costuma manter ruídos 
altos. Geralmente não é respeitada 
a lei de limite de horário e isso inco-
moda muito”, diz Camila.

Apesar da fiscalização se manter 

no ambiente, Camila diz que o es-
paço costuma quebrar regras. “A 
gente costuma fechar as janelas 
para evitar o problema, até porque 
não tem muito o que fazer. Ainda 
que chamem a polícia eles voltam 
a tocar música, 22h, 23h. Fica can-
sativo pedir socorro o tempo todo”, 
lamenta. Mãe de duas crianças, ca-
sada, Camila explica que o barulho 
atrapalha a rotina da família. “Nor-
malmente é o horário que eu e meu 
esposo temos de descanso. Às vezes 
queremos conversar, assistir televi-
são, mas não conseguimos porque 
atrapalha. Meus filhos não têm boa 
noite de sono, e isso é difícil, prin-
cipalmente por serem crianças pe-
quenas. Além de gerar dor de cabe-
ça, tontura. Não é fácil”, lamenta.

O otorrinolaringologista e pro-
fessor da Universidade Católica, 
Gustavo Rezende, explica de que 
forma o excesso de barulhos pode 
afetar a saúde humana. De acordo 
com ele, a poluição sonora pode 
causar perdas auditivas irreversí-
veis , além do aumento do risco de 

doenças cardiovasculares a longo 
prazo. “O ruído intenso apresenta 
uma grande energia cinética que 
lesa células ciliadas ultra especiali-
zadas da cóclea, no ouvido interno, 
gerando surdez permanente. Tam-
bém pode ocorrer alterações não 
auditivas, por vasoconstrição peri-
férica e stress oxidativo celular, co-
mo tremores, alterações de humor, 
hipertensão arterial e insônia”, cita.

Na fauna e na flora

Um problema que vai além da 
dor de cabeça causada no homem. 
A poluição sonora pode causar efei-
tos devastadores, também, no meio 
ambiente. É o que explica o diretor 
de biodiversidade do Jardim Botâni-
co de Brasília (JBB), Estevão Nasci-
mento. De acordo com ele, o som é 
uma vibração, que pode ser capta-
da tanto pelas plantas quanto pelos 
animais e, hoje, já se sabe que existe 
um impacto do excesso de ruídos na 
fauna e flora. “Animais normalmen-
te têm alguns órgãos específicos que 

fazem essas captações. No caso das 
plantas, não existem esses órgãos, 
e todos pensavam que elas não ti-
nham capacidade de escutar. Mas, 
hoje, já se sabe que como o som 
é uma vibração, ele pode interagir 
com objetos diversos”, cita o diretor.

Segundo Estevão, alguns estudos 
hoje, já mostram, que as plantas rea-
gem a estímulos de som, de uma for-
ma mecânica. “O som bate em uma 
molécula de proteína, de membra-
na específica, faz ela vibrar e isso 
acaba gerando uma reação em ca-
deia, que pode causar a produção 
de hormônios, proteínas, influen-
ciando no crescimento da planta”, 
cita. O excesso de ruídos também 
impacta na vida animal do DF. De 
acordo com o especialista, é comum 
o afastamento dos animais em re-
giões onde há poluição sonora. “Te-
mos pássaros no DF, por exemplo, 
que vocalizam sons para manterem 
suas relações com o ambiente. Com 
o excesso de sons, podem não con-
seguir fazer de forma eficaz, e mi-
gram para outros locais”, diz. 
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  A cidade está mais 

A floração de ipês-roxos começou com árvores espalhadas em regiões do Distrito Federal. Até outubro, ainda vão florescer amarelos, 
brancos, verdes e rosas. O DF tem cerca de 230 mil plantas dessa espécie, e a Novacap pretende plantar mais 40 mil mudas neste ano

Q
uem caminha pelas ruas do Dis-
trito Federal tem a alegria de ad-
mirar a florada dos ipês roxos 
que se iniciou no fim de maio. 

Os ipês fazem parte da identidade da 
cidade, e esta é a primeira vez que as 
árvores florescem em 2022. A floração, 
que se estende até outubro, faz até os 
brasilienses mais apressados pararem 
para tirar uma foto. É o caso de Juliana 
Ramos, 29 anos, moradora do Sudoeste. 
Enquanto ia com o filho ao mercado, na 
manhã de ontem, a engenheira ambien-
tal avistou um ipê-roxo cheio de flores, 
na quadra 6 do Sudoeste. Além de tra-
zer admiração, a árvore resgata memó-
rias afetivas de quando Juliana estava 
grávida do pequeno Mateo.

“Nasci em Brasília e moro aqui des-
de sempre, sou fã dos ipês, e esse é o 
primeiro que vejo no ano. E meu filho 
nasceu em setembro, no mês em que 
mais florescem, então sempre que eu 
vejo um ipê, lembro dele e dessa época 
da minha vida”, conta Juliana. Ela não é 

a única que parou para fotografar o ipê
-roxo. Assim que a engenheira deixou o 
local, pelo menos outros quatro brasi-
lienses fizeram o registro. Alguns mo-
toristas até estacionaram na esquina e 
desceram do carro para conseguir o me-
lhor ângulo da árvore. Outros ignoraram 
as regras de trânsito e tiraram a foto en-
quanto passavam pela rotatória.

Natural do Ceará, o estudante Fran-
cisco Rocha, 27, mora em Brasília há cer-
ca de três anos e coleciona fotografias de 
ipês. “Não tinha visto este ano um ipê 
tão bonito e cheio como esse, por isso 
parei minha caminhada para admirar. 
Quando cheguei ao DF, o que mais me 
chamou atenção foram os ipês, porque 
na minha cidade não tinha tudo isso. 
Eu acho lindo demais, mesmo quan-
do estão sem as flores”, relata o jovem. 
A aposentada Solange Sartori, 64 anos, 
veio do Rio de Janeiro para Brasília em 
2014, e também se apaixonou pelas ár-
vores. O roxo é o favorito dela. “Aqui, em 
Brasília, a natureza é pulsante, os can-
teiros de flores me chamam muita aten-
ção, e fico impressionada com a beleza 

dos ipês. Estava indo ao mercado, mas 
tive que parar para fotografar esse. Vou 
mandar para minha filha, que mora aqui 
perto e vai adorar”, diz.

O ipê-roxo é o primeiro que floresce 
no DF. A espécie costuma ter a floração 
entre maio e agosto e, dependendo das 
condições climáticas, pode surgir em 
meses anteriores com a folhagem despi-
da. Neste ano, as árvores começaram a 
exibir suas cores no fim do mês passado, 
de acordo com Raimundo Silva, diretor 
do Departamento de Parques e Jardins 
da Novacap. “É uma temporada muito 
bonita para Brasília. Ela está começan-
do agora e se estende até meados de ja-
neiro. E o ipê-roxo tem uma caracterís-
tica diferente dos demais: ele pode florir 

duas vezes no ano na mesma árvore. O 
roxo também é um dos que mais man-
tém a florada, dura uns 30 dias com tran-
quilidade”, comenta Raimundo.

Existem cerca de 230 mil ipês no DF. 
Neste ano, a Novacap pretende plantar 
mais 40 mil mudas de cores variadas. 
No ano passado, foram plantadas apro-
ximadamente 30 mil. Segundo o dire-
tor de Parques e Jardins da companhia, 
o DF tem condições naturais favoráveis 
ao plantio e crescimento de ipês. “A alti-
tude é favorável, e o clima de Brasília faz 
o ipê florescer com muita intensidade. 
Por termos um período de frio e de seca 
muito grandes, é um fator propício pa-
ra essas floradas exuberantes”, diz Rai-
mundo. “Plantamos apenas no período 
de chuva, a partir de outubro, para que 
a planta consiga se enraizar e se man-
ter durante o período seco, até chegar 
o próximo período chuvoso”, explica.

Depois do roxo, vem os ipês-amare-
los, cuja floração acontece entre julho 
e outubro, sendo uma das cores mais 
contempladas pelos moradores do DF. 
Já o ipê-branco começa a enfeitar as 

ruas entre agosto e dezembro e pode 
ter entre duas ou três florações segui-
das na mesma estação. Pouco percep-
tível pela população, o ipê-verde tam-
bém começa sua floração entre agosto 
e setembro. A última espécie a florir é o 
ipê rosa, de agosto a outubro. Algumas 
unidades, porém, podem florescer ante-
cipadamente, a depender das condições 
climáticas da região.

Segundo Eduardo Bessa, professor 
do curso de ciências naturais da Uni-
versidade de Brasília (UnB), a dura-
ção das chuvas, a intensidade da se-
ca e as baixas temperaturas são fato-
res que podem adiantar a floração. “O 
fator mais tradicional a desencadear 
a floração é a duração dos dias, que as 
plantas percebem por meio de relógios 
biológicos internos sensíveis à luz”, ex-
plica o especialista. “Muitas plantas 
ainda têm um gatilho de estresse am-
biental para florescer. Em países mais 
frios, pode ser a aproximação da neve, 
e aqui temos a chegada da seca, que in-
fluencia a florada de diversas plantas, 
entre elas o ipê”, acrescenta.

Juliana Ramos com o pequeno Mateo: 
“Tenho memórias afetivas com os ipês” 

 » THAÍS MOURA

Tempo seco não dá trégua
Os ipês não são os únicos afetados 

pelo tempo seco e frio no Distrito Fede-
ral. Apesar de a capital não estar mais 
em estado de alerta, a população deve 
tomar cuidado com a baixa umidade 
do ar nos próximos dias, pois o Instituto 
Nacional de Metereologia (Inmet) prevê 

a predominância de uma massa de ar 
seco até, pelo menos, domingo. “O céu 
vai continuar claro, com poucas nuvens, 
mas estamos com um domínio de massa 
de ar fria e seca, e a umidade relativa do 
ar pode ficar abaixo dos 35%”, explica o 
meteorologista do Inmet, Cleber Souza.

Ontem, a umidade do ar no DF va-
riou entre 35% e 85%. Já as temperatu-
ras ficaram entre 11°C e 25°C, sendo que 
a menor foi registrada de manhã, na re-
gião do Paranoá. O dia foi marcado por 
muito sol e secura. De acordo com o In-
met, o cenário não deve mudar muito ao 

longo da semana, e a máxima prevista, 
até domingo, é de 27°C. A mínima para 
o resto da semana é de 12°C. Os ventos 
também devem se intensificar ao lon-
go dos dias.

Diante da seca de Brasília, a orientação 
da Defesa Civil é beber, pelo menos, seis 

copos d’água por dia, pingar duas gotas de 
soro fisiológico em cada narina, ter toa-
lhas molhadas e bacias de água nos quar-
tos, usar roupas leves e, se possível, de al-
godão. Também faz parte das recomenda-
ções não fazer exercícios físicos entre 10h 
e 17h e evitar queima de lixo e entulho. 

Francisco Rocha: "Quando cheguei, o que mais 
me chamou atenção foram os ipês"

Fotos: M
arcelo Ferreira/CB/D.A Press

Solange Sartori: “Vim do Rio de Janeiro, e lá não têm ipês como os 
que florescem em Brasília”

Calendário de floração

• Ipê-roxo: de maio a agosto
• Ipê-amarelo: de julho a setembro
• Ipê-rosa: de agosto a outubro
• Ipê-branco: de agosto a outubro

colorida
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CURSOS

Formação
O Instituto Federal de Brasília (IFB) 
disponibiliza 465 vagas para cursos 
rápidos (FIC) gratuitos e pós-gra-
duação. Entre os destaques, o curso 
“Vinhos do Brasil” terá sua primeira 
edição e está com inscrições abertas 
para as 20 vagas até quarta-feira. Ins-
crições: https://bit.ly/3wOrzlr. 

Congresso
O 24º Congresso Internacional de 
Educação da Legião da Boa Vontade 
acontece em formato on-line, nos dias 
27 e 28 de junho, com o tema “Desafios 
da aprendizagem e a saúde mental — 
reflexos da pandemia: uma visão além 
do intelecto”. O evento contará com 
uma série de palestras sobre cami-
nhos para aproveitar melhor o tempo 
no ambiente escolar. Horário: 19h30. 
Informações: https://www.lbv.org/
congresso-de-educacao. Inscrições 
em breve, no Sympla.

Oportunidade
A Inframerica, empresa administrado-
ra do Aeroporto de Brasília, está com 
vagas abertas para processo seletivo 
em diversas áreas de atuação. As opor-
tunidades, que abrangem vários níveis 
e funções, são de operador II de CCO, 
estagiário técnico de infraestrutura, 
técnico II em eletrônica, técnico I ele-
tricista de eletroeletrônica, técnico II de 
eletrotécnica, técnico II de refrigeração, 
médico do trabalho e analista sênior 
de projetos. Os contratados terão 
benefícios como vale refeição, plano 
de saúde, assistência odontológica e 
seguro de vida, entre outros. Inscrições: 
https://jobs.kenoby.com/aeroportobsb.

Capacitação
O projeto Afro em Movimento está com 
inscrições abertas para três cursos de 
capacitação, voltados especialmente 
para empreendedores negros: impacto 
social, negócios digitais e podcast. Todos 
têm aulas presenciais, pela manhã, tar-
de ou noite, e serão realizados na Asa 
Norte e em Ceilândia. Haverá uma van 
gratuita que fará o transporte de ida e 
volta à Rodoviária do Plano Piloto para 
facilitar a locomoção dos alunos. Inscri-
ções: https://bit.ly/3MRgSVP.

Empreendedorismo e inovação
A Fundação Bradesco está com 
matrículas abertas para o curso de 
empreendedorismo e inovação. Com 
carga horária de 12h, dividida em dois 
capítulos de dois tópicos, as aulas 
visam mostrar conceitos sobre pos-
tura empreendedora, identificação de 
oportunidades, processos de inovação 
e as principais características de um 
plano de negócios. Informações e ins-
crição: ev.org.br/cursos/empreendedo-
rismo-e-inovacao.

OUTROS

Odontologia
O Centro Universitário Icesp oferece 
atendimento odontológico gratuito para 
a comunidade. A Clínica Escola de Odon-
tologia presta o serviço com estudantes 
do curso de odontologia, sob a super-
visão de professores especializados. Os 
atendimentos são feitos de segunda-feira 
a sábado, das 8h às 12h e das 18h às 22h, 
no campus do Icesp em Águas Claras. 
Para mais informações, entrar em con-
tato pelo telefone (61) 98613-9751.

Cultura
O Grupo Cultural Obará convida o 
público para o seminário “Mossoró 
Dayo — Eu Falo de Felicidade”, com 
palestras, oficinas e shows no Espaço 
Renato Russo, na 508 Sul. Depois de 
ter escolas de ensino do DF presti-
giando o evento, agora, a comunidade 
pode comparecer hoje e quarta, das 
13h às 18h, para apreciar a cultura 
negra e falar sobre felicidade. A ativi-
dade também será transmitida on-line 
no canal Projetobara, no YouTube, Ins-
tagram e Facebook.

Feira pet
Com diversão, lazer, atrações cultu-
rais, artesanato, praça de alimentação, 
palestras, feira de adoção, produtos 
pet e a presença do biólogo Richard 
Rasmussen, o Lazer Pet Stop chega ao 
Distrito Federal para fazer a festa dos 
bichinhos e dos amantes de animais. 
Após passar por Samambaia, a pró-
xima parada do evento será no Esta-
cionamento do Parque Ana Lídia, nos 
dias 18 e 19 deste mês, e, por fim, em 
Águas Claras, nos dias 16 e 17 de julho 
(local a confirmar). Animais dóceis, 
de pequeno e médio portes, podem 
entrar. Entrada gratuita.

Jantar
Para comemorar o dia dos namorados de 
um jeito diferente, a Escola Diego Koppe 
oferece um jantar especial. No sábado, às 
19h, na Escola Diego Koppe (SCLN 316), 
os casais poderão acompanhar a produ-
ção do chef, que preparou um menu dife-
renciado para a data comemorativa, com 
8 a 12 pratos que serão feitos na hora e o 
público só vai descobrir na ocasião tam-
bém. Em caso de restrições alimentares, 
a organização pede que seja informada 
com antecedência. Valor: R$ 250. Inscri-
ções: https://bit.ly/3LQx9Jn.

Memória
O Clube da Memória abre as portas 
para quem quiser participar da propos-
ta de exercitar a mente, a criatividade e 
a socialização. Em um espaço de aulas 
semanais para pessoas com mais de 
50 anos ou que ficaram com sequelas 
cognitivas pós-covid-19, o clube oferece 
atendimento individual e coletivo. Men-
salidade: R$ 250. Horário: a combinar.

Cultura
Nos próximos finais de semana de 
junho, o festival “Mistura Geral — Arte, 
Ação e Pensamento” traz shows musi-
cais, lives formativas e rodas de con-
versa para o Distrito Federal. As sextas-
feiras (10, 17 e 24), serão os dias de bate
-papo, enquanto aos domingos (12, 19 
e 26) haverá os shows, indicados para 
maiores de 14 anos. O evento será na 
Feira No Setor, na Galeria dos Estados, 
com transmissão no canal Festival Mis-
tura Geral, no YouTube. Entrada franca.

Atendimento nutricional
O Centro Universitário de Brasília 
(Ceub) oferece atendimento nutricio-
nal para a comunidade por R$ 40. Para 
participar, basta fazer o agendamento 
das consultas por telefone, WhatsApp 
ou presencialmente. As avaliações são 
de segunda-feira a quinta-feira, em 
dois períodos: matutino, das 8h15 às 
9h45, e vespertino, das 14h às 15h. Após 
o atendimento do paciente, a entrega 
do plano alimentar é feita em 15 dias, 
com possibilidade de acompanhamen-
to quinzenal. Telefones: (61) 3966-1664 
e (61) 9965-6479 (WhatsApp).

Telefones úteis

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

Doação de Órgãos 3325-5055 

Farmácias de Plantão 132 

GDF - Atendimento ao Cidadão 156  

Metrô - Atendimento ao Usuário 3353-7373 

Passaporte (DPF) 3245-1288 

Previsão do Tempo 3344-0500 

Procon - Defesa do Consumidor 151  

Programação de Filmes 3481-0139 

Pronto-Socorro (Ambulância) 192 

Receita Federal 3412-4000 

Rodoferroviária 3363-2281

Autorização para vaga especial

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

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

SAMAMBAIA CEILÂNDIA

QUADRA DEGRADADA BURACOS ANTIGOS

As estruturas avariadas da quadra poliesportiva 
na Quadra 423, em Samambaia, motivaram uma 
reclamação na coluna Grita Geral. O vigilante Fábio 
Júnior Pereira de Almeida, 37 anos, diz que conhece o 
problema desde que vive na região. “Quando me mudei 
para cá, há oito meses, já estava assim. Apenas o piso 
parece intacto, não tem traves nem tabelas de basquete 
nem alambrados. A quadra fica ao lado da Escola Classe 
425 e, mesmo com essa falta de estrutura,  
as crianças brincam”, relata. 

» A Administração de Samambaia informou, em nota, 
que já realizou as vistorias em todos os equipamentos 
públicos da cidade. As revitalizações necessárias 
estão incluídas no cronograma de atendimento e 
aguardam por tratativas — não informadas pelo 
órgão — para a execução.

O vigilante Alex Santos, 49 anos, morador de 
Ceilândia, entrou em contato com a coluna Grita 
Geral para se queixar de buracos antigos na QNM 
2. “Não sei, precisamente, há quanto tempo estão 
abertos, mas seguem prejudicando a população  
há um bom tempo”, relata. 

» A Novacap informou, em nota, que enviará uma 
equipe técnica ao local para realizar uma vistoria 
e programar o reparo. A empresa ressaltou que 
atua quando demandada pelos órgãos. 

» A Administração Regional de Ceilândia 
respondeu, também por nota, que há uma 
operação tapa-buraco programada na cidade. 
Segundo o órgão, o local citado foi mapeado e a 
quadra será atendida nessa operação.

Desligamentos 
programados  
de energia

 » Planaltina
Horário: 8h30 às 16h.
Local: DF 250, KM 5, Chácaras 
Alto Bonito, Boa Viagem, Dalila 
e São Jorge.

 » Paranoá
Horário: 8h30 às 16h.
Local: Núcleo Rural Sobradinho 
dos Melos, Chácaras Pôr do 
Sol, Lavínia, Santo Antônio, 
Meu Sonho, Baixa Grande, Boa 
Esperança, Ataíde, Fazenda 
Encanto das Águas, Rio Jordão.
Horário: 8h30 às 12h00.
Local: Condomínio Privê 
Morada Sul, conjuntos 02 ao 04, 
07, 09-A, 12, 14, 15, 19, 27 e 32.

 » Jardim Botânico
Horário: 8h30 às 12h00.
Local: Condomínio Village 
Alvorada, Conjunto 20, Quadra 
30, QL 32, Quadra 20, Lote 135, 
QL 28/30, lotes 11 e 122, Quadra 
20, QL 32, Lote 12.

 » Lago Sul
Horário: 8h30 às 12h00.
Local: Setor Ermida Dom Bosco, 
QL 32, Área Especial 01; SHIS 
QL 30, Guarita; SHIS QL 32, 
Área Especial 04, Convento 
Nossa Senhora do Carmo e 
Conjunto 20, Lote 02-A.

Lago Paranoá

Isto é Brasília 

Um dos locais mais queridos da capital federal, o Lago Paranoá é uma das opções prediletas 
do brasiliense para lazer e prática de atividade física. Graças a ele, Brasília é um dos principais 
pólos náuticos do país. São 110km de extensão — uma rota que inclui pontos icônicos de 
Brasília, como a Ermida Dom Bosco, e a Ponte JK, uma obra-prima da arquitetura. Isso sem falar 
dos restaurantes e bares com vista para o espelho d’água.

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

» Destaques

Circuito de 
quadrilhas
» O maior festival de 

quadrilhas juninas 
do DF chega junto do 
arraiá neste mês. Com 
apresentações dos 
grupos, avaliação do júri 
técnico, comidas típicas 
e forró pé-de-serra, o 
São João itinerante é 
gratuito e também irá 
passar pelo Sudoeste, no 
estacionamento ao lado 
do Terraço Shopping (11 
e 12/6); Ceilândia, na 
Praça do Trabalhador (18 
e 19/6); São Sebastião, 
no estacionamento do 
Parque de Exposição (2 
e 3/7); Samambaia, no 
estacionamento da Castelo 
Forte (9 e 10/7); Cruzeiro, 
no estacionamento da 
Feira Permanente (16 e 
17/7); e Taguatinga, no 
Taguaparque (23 e 24/7).  
O circuito começa às 19h 
aos sábados e às 18h  
aos domingos.

Doações
» Para ajudar no combate 

ao frio e dar apoio a 
quem precisa, o Colégio 
Marista da Asa Norte está 
recebendo doações de 
cobertores e agasalhos — 
infantis ou adultos — que 
serão destinados a pessoas 
em situação de rua e para 
a creche Santa Clara, na 
Estrutural. A campanha 
vai até sexta e as doações 
podem ser feitas no 
próprio Marista, que fica 
na Quadra SGAN 702.

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

/correiobraziliense

@cbfotografia

@correio

O tempo em Brasília

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Umidade relativa

Céu com poucas nuvens, 

sem possibilidade  

de chuvas.
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Tel: 3214-1146 • e-mail: grita.df@dabr.com.br

grita geral

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

A temperatura

 Ed Alves/CB/D.A Press
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É 
o início de um novo ciclo 
olímpico para o vôlei. O sa-
que inaugural da primei-
ra etapa da Liga das Nações 

masculina abrirá a contagem re-
gressiva da modalidade rumo às 
Olimpíadas de Paris-2024. E a pri-
meira escala com destino à Cida-
de Luz será Brasília. De hoje até 
domingo, o Ginásio Nilson Nel-
son abre as portas para servir co-
mo palco para o primeiro torneio 
intercontinental da temporada.

Nesse período, a capital federal 
será casa de oito das 16 potências 
masculinas do vôlei que, durante 
as três etapas (Brasília e Canadá, 
Bulgária e Filipinas, e Japão e Po-
lônia), brigarão por oito vagas nas 
quartas de final e, consequente-
mente, na decisão que acontecerá 
em Bolonha, na Itália. A abertura 
dos trabalhos será uma espécie de 
termômetro para medir o nível dos 
esquadrões em disputas intercon-
tinentais após Tóquio-2020. 

A renovação será a tônica na 
maioria das equipes. Em busca do 
bicampeonato, o Brasil aposta na 
chegada de novos jogadores, como 
o levantador que carrega o nome 
da cidade, Matheus Brasília. Ele é 
um dos que estão tendo a primei-
ra oportunidade de vestir a ama-
relinha em um torneio internacio-
nal. Pensando em 2024, o técnico 
Renan Dal Zotto não abre mão da 
mescla com atletas experientes, 
como o capitão Bruninho, o ponta 
Lucarelli e o central Lucão.

Nem só de Brasil se faz uma 
torneio. Os visitantes querem sur-
preender. Tricampeões olímpicos, 
os Estados Unidos buscam reto-
mar a hegemonia. Austrália, Chi-
na, Holanda e Irã querem ganhar 
mais experiência. O Japão tem suas 
armas, enquanto a Eslovênia está 
longe de ser descartada.

* Estagiário sob a supervisão 
de Danilo Queiroz

LIGA DAS NAÇÕES  A caminhada rumo às Olimpíadas na Cidade Luz, em 2024, terá a capital federal como primeira parada. 
A disputa do torneio intercontinental no DF marca o início de um ciclo para oito das 16 potências do vôlei masculino

Rota Brasília-Paris
VICTOR PARRINI*

Divulgação/FIVB

DF representado na Seleção Feminina
A treinadora da Seleção Brasileira, Pia Sundhage, anunciou, ontem, 
os 24 nomes que estarão à disposição para os amistosos contra 
Dinamarca e Suécia, em 24 e 28 de junho, e Copa América, em 
julho, na Colômbia. Entre as convocadas, estão duas brasilienses: a 
zagueira Tainara, do Bayern de Munique, e a meia Gabi Portilho, do 
Corinthians. “Você precisa ter confi ança, sonhar com o objetivo, isso 
é bom, mas é muito importante estar preparado. Caso contrário, não 
vamos ganhar”, analisou a treinadora. 

Giro Esportivo

Botafogo 1 x 2 Goiás

O Goiás surpreendeu o Botafogo, 
ontem, no Nilton Santos. Com chance 
de entrar no G4 do Brasileirão, o 
alvinegro saiu na frente com Victor 
Cuesta, mas sofreu a virada: Pedro 
Raul fez dois para o Esmeraldino.

Náutico x Vasco

No primeiro jogo após a saída do 
técnico Zé Ricardo, o Vasco tenta 
a manutenção do G-4 da Série B 
do Campeonato Brasileiro. Com 
três desfalques, a equipe visita o 9º 
colocado Naútico, às 19h, nos Aflitos.

Eliminatórias

Emirados Árabes e Austrália dão, 
hoje, mais um passo na corrida em 
direção à Copa do Mundo. Às 15h, 
os dois países se enfrentam pela 
repescagem asiática. Quem vencer 
terá pela frente o Peru.

Cuiabá x Corinthians

O técnico Vítor Pereira novamente 
terá que escalar um Corinthians 
com muitos desfalques. Hoje, às 
21h30, contra o Cuiabá, na Arena 
Pantanal, a lista de ausências do 
líder do Brasileirão segue grande.

Grêmio x Novorizontino

Em busca de paz, o Grêmio precisa 
de um bom resultado, hoje, contra o 
Novorizontino, às 21h30, na Arena, 
pela Série B do Brasileiro. Um novo 
tropeço pode significar o fim da 
linha para o técnico Roger Machado.

Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) sorteia hoje, às 15h, 
os confrontos das oitavas de final 
da Copa do Brasil. Com 14 times 
da Série A, não há limitação de 
enfrentamentos na etapa.

Vitor Silva/Botafogo Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Daniel Ramalho/CRVG Silvio AVILA / AFP Yasser Al-Zayyat/AFP Lucas Figueiredo/CBF

As seleções participantes

BRASIL
Atual campeão da 
Liga das Nações, 
o Brasil começa a 
caminhada pelo tri em Brasília 
com um time renovado. A meta 
é criar novas referências para os 
Jogos de Paris-2024.

HOLANDA
A Holanda estreou 
no torneio em 2021 
e não teve um bom 
desempenho: amargou o 14º lugar 
entre 16 equipes. Campeão olímpico 
em 1996, o time quer jogar para 
voltar aos velhos tempos.

JAPÃO
Figura frequente na 
Liga, o Japão quer 
chegar na fase fi nal 
pela primeira vez. A principal 
arma japonesa é o entrosamento 
adquirido pela equipe principal 
nas últimas temporadas.

AUSTRÁLIA
País sem tanta 
tradição no esporte, 
a Austrália jogou 
todas as Ligas das Nações, mas 
sempre como coadjuvante. Neste 
ano, a ideia é ir muito além das 
últimas posições na tabela.

CHINA
Potência em diversos 
esportes olímpicos, a 
China ainda procura 
o caminho da hegemonia no vôlei. 
Após desistirem da Liga no ano 
passado, os chineses herdaram, em 
2022, a vaga deixada pela Rússia.

ESLOVÊNIA
Embalada pelo vice 
europeu em 2021, 
a Eslovênia não é 
carta fora do baralho na Liga das 
Nações. No ano passado, o time 
deu trabalho ao Brasil e tem 
como missão voltar ao fi nal four.

ESTADOS UNIDOS
Ao lado do Brasil, os 
americanos são as 
grandes forças em 
Brasília. Entretanto, os tricampeões 
olímpicos não conseguem um 
resultado expressivo desde o 
terceiro lugar no Mundial de 2018.

IRÃ
Sempre presente 
na Liga das Nações, 
o Irã tem como 
melhor resultado uma fase fi nal 
em 2019. Três anos depois, os 
asiáticos quer se sobressair para 
tentar repetir o feito. 

Dono do pódio em 
2021, Brasil jogará 
a temporada 2022 
com modificações 
importantes no elenco

Hoje
18h China x Irã
21h Eslovênia x Estados Unidos

Amanhã
18h Japão x Holanda
21h Brasil x Austrália

Quinta-feira
15hJapão x China
18h Holanda x Estados Unidos
21h Brasil x Eslovênia

Sexta-feira
15h Holanda x Irã
18h Japão x Estados Unidos
21h Austrália x Eslovênia

Sábado
15h Brasil x Estados Unidos
18h Eslovênia x China
21h Irã x Austrália

Domingo
10h Brasil x China
13h Irã x Japão
16h Holanda x Austrália
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SELEÇÃO BRASILEIRA

Tite critica faltas do Japão e cobra mais precisão
O técnico Tite deixou o gra-

mado do estádio Nacional de 
Tóquio insatisfeito com as faltas 
excessivas da equipe do Japão, no 
amistoso de ontem. Na avaliação 
do treinador, as infrações preju-
dicaram diretamente a criação 
da Seleção Brasileira, que acabou 
vencendo por 1 x 0, com gol de 
pênalti marcado por Neymar.

“Eu fiquei bravo porque era fal-
ta tática toda hora. Às vezes, eles 
foram fortes demais, passavam 
do ponto. E o nosso poder criati-

vo ficava neutralizado. O jogo até 
te permite isso, mas o árbitro que 
tem coibir”, reclamou o treinador, 
ao atribuir parte das dificuldades 
da seleção às faltas.

Ele também culpou os erros 
da Seleção pelo placar simples. 
“A atuação do time foi sólida 
enquanto não teve o poder cria-
tivo maior. Quando teve o poder 
criativo maior, teve um detalhe 
que foi significativo: as finaliza-
ções têm que ser mais precisas. 
Hoje, tivemos um número bastan-

te grande, mas também de finali-
zações bloqueadas e imprecisas.”

Ontem, Tite mandou a campo 
uma zaga formada por Marqui-
nhos e Éder Militão, que subs-
tituiu Thiago Silva. Ao fim da 
partida, o treinador avisou que 
ainda não decidiu quem serão os 
zagueiros titulares para a Copa do 
Mundo do Qatar, no fim do ano. 
“Está uma disputa legal nesse 
quesito”, comentou.

Com o fim da Data Fifa de 
junho, a Seleção só voltará a cam-

po em setembro para o jogo adia-
do com a Argentina, pelas Elimi-
natórias. Tite reiterou que sonha 
em marcar amistoso com um 
adversário europeu, mas sabe dos 
obstáculos para conseguir agen-
dar esta partida.

“Queria jogar com a França, 
campeã do mundo”, disse Tite. 
“Tem Alemanha, Inglaterra, Espa-
nha, Holanda... Mas tem o mun-
do real. A gente sabe que vamos 
enfrentar seleções africanas ou da 
Concacaf e da Ásia”, ponderou. Técnico do Brasil lamentou resultado magro com gol de pênalti de Neymar

Lucas Figueiredo/CBF

 »Programe-se

Liga das Nações
Quando: De hoje até domingo
Onde: Ginásio Nilson Nelson, 
Brasília (DF)

Ingressos
Dias de jogos do Brasil
Arquibancada superior: R$ 50,00 
(inteira) e R$ 25,00 (meia)
Arquibancada inferior: R$ 70,00 
(inteira) e R$ 35,00 (meia)
Cadeira Premium (50 unidades por 
jogo): R$ 300,00 (R$ 80,00 para 
consumação)

Dias sem jogos do Brasil
Arquibancada superior: R$ 24,00 
(inteira) e R$ 12,00 (meia)
Arquibancada inferior: R$ 36,00 
(inteira) e R$ 18,00 (meia)

Venda on-line: Eventim.com.br

Transmissão: Globo e SporTV
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Por oscar Quiroga

Data estelar: Lua quarto 
crescente em Virgem.
adaptar-se ao meio 
ambiente em que existimos? 
ou adaptar o meio ambiente 
em que existimos à pessoa 
que somos? nem tanto ao 
céu nem tanto ao inferno. 
seria muito egoísta de 
nossa parte dobrar a 
realidade para que essa 
nos sirva exclusivamente 
aos nossos propósitos, 
porém, o oposto tampouco 
é saudável, que o tempo 
inteiro eclipsemos nossos 
desejos e necessidades para 
nos adaptarmos ao meio 
em que vivemos. Zona de 
conforto, por exemplo, se um 
ser humano não tiver uma, 
viverá em constante trauma, 
porque é preciso ter conforto 
e segurança para não sermos 
traumatizados. Porém, se a 
zona de conforto se transforma 
numa obsessão, e tudo for 
feito em nome dela, então o 
ser humano perde sua vida se 
defendendo de tudo e de todos, 
em vez de viver.resiliência é 
a matemática que resolve 
o adaptar-se e o adaptar.

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

apesar de os olhos de sua alma 
continuarem buscando uma 
grande tacada para criar a 
reviravolta perfeita, ainda assim, 
o que continua disponível nesta 
parte do caminho são as pequenas 
coisas que conduziriam até lá.

o espaço disponível para 
hesitações e dilemas é muito 
estreito, porque neste momento 
é preciso colocar mãos à obra e 
fazer tudo que puder. se as pessoas 
se queixam ou atrapalham, essa 
não é a questão principal.

Quando as pessoas se entendem e 
colaboram, é produzida uma força 
que não é resultado da simples 
soma das partes envolvidas, é 
muito mais do que isso, é uma 
sinergia que não se compara a 
nenhuma outra experiência.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

nada mais você precisa, está 
tudo aí, ao alcance da mão. 
Porém, nada se fará por si só, 
você precisa dosar os ingredientes 
disponíveis com sabedoria, fazendo 
seu jogo, traçando estratégias 
bem definidas. É por aí.

sob pressão ou sem ela, de todo 
modo este seria um momento 
de definições, não tanto mentais 
ou conceituais, mas da ordem 
prática dos acontecimentos que 
sua alma seja capaz de colocar em 
marcha. a bola está com você.

Quando acontecem os grandes 
eventos que impactam a 
consciência humana, é facilmente 
esquecido tudo que esteve 
envolvido nos tempos anteriores 
para se chegar a esse resultado, 
todos os pequenos detalhes.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

os começos e os fins se 
entretecem e convivem nesta 
parte do caminho. talvez seja 
melhor começar pelas conclusões, 
para abrir espaço para o novo e, 
assim, sua alma se sentir mais à 
vontade para dar o pontapé inicial.

Às vezes, seria melhor não 
saber o que se fica sabendo, 
porque as informações mudam 
completamente o panorama 
e expectativas, e sua alma 
fica sem saber o que fazer. 
Porém, sempre será melhor o 
esclarecimento que a ignorância.

Entre a diversão e o tormento, 
certeza de que você escolheria 
a diversão. Porém, nem sempre 
a alma está com essa bola 
toda, e se deixa carregar por 
emoções intensas que, na prática, 
produzem eventos traumáticos.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

Encontre o momento certo para 
ter essa conversa imprescindível, 
que servirá para você desengasgar 
o que precisa dizer, como também 
ouvir o outro lado, de modo a 
ter uma percepção mais clara 
do que anda acontecendo.

as emoções envolvidas nesta 
parte do caminho, e em relação 
às pessoas com que sua alma 
precisa lidar, são todas muito 
intensas, mas, nem sempre 
positivas ou nutritivas. É preciso 
ter um pouco mais de clareza.

considere tudo que está 
envolvido neste momento de 
sua vida, e tudo que você precisa 
para realizar suas pretensões. 
Veja tudo com honestidade e 
transparência, para não correr o 
risco de tropeçar em ilusões.

SUDOKU

grau de dificuldade: médio www.cruzadas.net

Por JosÉ carLos ViEira

TanTas Palavras
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EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

B
rasília recebe hoje, a partir das 
20h, um concerto em come-
moração ao bicentenário da 
Independência do Brasil. Com 

direção artística do maestro Clau-
dio Cohen, a apresentação terá obras 
da época executadas pela Orquestra 
Sinfônica do Teatro Nacional Claudio 
Santoro. O espetáculo será no Audi-
tório Eber Vasconcelos da Igreja Me-
morial Batista, na 905 Sul. O ingresso 
é gratuito e deve ser retirado on-line.

Quando não estava às margens do 
Rio Ipiranga bravejando gritos de in-
dependência, Dom Pedro I gostava de 
se dedicar à música. Dos instrumentos 
da época, sabia tocar clarineta, fagote e 
violoncelo. A formação musical robus-
ta, adquirida nas aulas com o Marcos 
Portugal, resultou em grandes obras as-
sinadas pelo chefe da monarquia. Para 
celebrar os duzentos anos de indepen-
dência do Brasil, a Orquestra do Teatro 
Nacional, guiada pelo maestro Cláudio 
Cohen, apresenta, entre outras obras, 
clássicos escritos pelo antigo regente do 
Brasil. O ato também contará com obras 
de Malcolm Forest, brasileiro idealizador 
do projeto A jornada dos príncipes, do 
qual o Concerto de Independência faz 
parte. Como solista, o espetáculo rece-
be o pianista Álvaro Siviero.

Sobre a expectativa para a apresen-
tação, o Maestro Cláudio Cohen está 
seguro sobre a presença do público: 
“Esperamos um grande fluxo de públi-
co, como sempre tem acontecido nos 
concertos da Orquestra Sinfônica des-
de o nosso início da temporada 2022 
em fevereiro deste ano”. Cohen, então, 

rememora os grandes atos da sinfô-
nica nos últimos meses: “Em agosto 
de 2021, fizemos o concerto inaugu-
ral das celebrações do Bicentenário 
na reabertura da Concha Acústica de 
Brasília. Celebramos também o Cen-
tenário da Semana de Arte Moderna 
de 1922 através de um concerto dedi-
cado a Heitor Villa-Lobos no Museu 
da República. Temos buscado valori-
zar a nomeação de Brasília como Ca-
pital das Culturas Ibero-Americanas 
em 2022 através de diversos concer-
tos voltados para esse tema”.

Cláudio Cohen vê, para além da co-
memoração da data simbólica, uma 
importância no evento: “A importân-
cia consiste no resgate histórico das 
obras musicais produzidas no perío-
do, inclusive trazendo a importância 
da formação musical de Dom Pedro I 
para o desenvolvimento desta mani-
festação cultural no Brasil”. Para com-
pletar, o maestro, que já dirigiu 50 or-
questras em 20 países, comenta sobre 
o prazer de tocar no Brasil: “A emo-
ção é de fato especial, sobretudo pe-
la oportunidade de mostrar a força da 
cultura musical brasileira”.

*Estagiário sob a supervisão de 
severino Francisco 

CONCERTO DO 
BICENTENÁRIO

Hoje, a partir das 20h, no auditório 
Eber Vasconcelos da igreja memorial 
Batista - sgas 905. ingressos 
gratuitos mediante retirada no 
site www.sympla.com.br. 

 » PEdro aLmEida*

Duzentos anos de 
Independência e música

COnCERTO
carlos Vieira/cB/d.a Press

O maestro  
Cláudio Cohen 

rege concerto da 
Orquestra sinfônica 

do Teatro nacional

O nosso meio ambiente equilibrado,
essencial às gerações presentes
e às futuras gerações, preservado,
possa manter a vida permanente.

Os poderes que agem pelo Estado
e os seres vivos, coletivamente,
devemos sempre agir com os cuidados
a garantir saúde ao ambiente.

O planeta e seus ecossistemas
precisam se livrar desse dilema,
com seus biomas em degradação.

Precisamos dar luz ao teorema
em defesa da vida, no esquema
do princípio maior da precaução.
 
Souza Prudente
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É 
da adolescência, ainda como espec-
tador de cinema, que o diretor brasi-
liense Erik de Castro, depois de con-
ferir a referencial filmografia de Clint 

Eastwood, formulou conceitos decantados 
nos filmes que ele cria, entre os quais, Ama-
do, policial rodado na Ceilândia e prestes a 
estrear na cidade. “Me interesso pela con-
dição do ser humano ser colocado nu-
ma situação limite, de conflitos. Na base 
dos thrillers, assisti a Os Intocáveis (1987), 
os dois Operação França, dos anos 1970, 
e Chuva negra (1989). Gosto dos comba-
tentes contemporâneos, e Amado é ins-
pirado numa situação destas, e com todas 
as nuances”, comenta o cineasta, que divi-
de o comando do filme estrelado por Sér-
gio Menezes com o colega Edu Felistoque.
      O lançamento de Amado, que tra-
ta de um policial militar com a cabeça 
a prêmio, traz imenso entusiasmo pa-
ra Erik, que vislumbra: “Atingiremos o 
público que gosta do gênero policial, e 
que não vê muitas histórias brasileiras 
retratadas na tela, e é o que me inte-
ressa, desde sempre”. Depois de retra-
tar veteranos combatentes verde-ama-
relos na Segunda Guerra, em Senta a 
Pua! (1999) e O Brasil na batalha do 
Atlântico (2012), Erik reforça que não 
busca oferecer o mero entretenimen-
to: “Amado é reflexão e é poesia — o 
entretenimento descerebrado nunca 
me interessou, nem mesmo quando 
eu tinha 14 anos”. Amado mostra um 
militar determinado a desbaratar uma 
rede de corrupção que tem desdobra-
mentos dentro da própria corporação.

O ator central, Sérgio Menezes, diz 
que o critério básico para tomar parte 
do filme foi o roteiro. “Gosto muito de 
cinema de ação. Além disso, eu diria 

que o que torna o filme ainda mais in-
teressante é o fato de que há todos os 
elementos de um bom filme dessa ca-
tegoria: personagens bem estrutura-
dos, e um tom de sensibilidade que 
faz diferença. Ela tira a dureza de tiro, 
porrada e explosão, todos ingredientes 
inevitáveis de um bom filme de ação”, 
analisa o ator, que viu a Ceilândia co-
mo um lugar interessante “que lem-
brava bairros cariocas”.

Vínculo

A ligação de Erik com a Ceilândia é 
intensa e inclui o cotidiano da esposa 
e sócia na BSB Cinema Keilla Pinhei-
ro, moradora da M Norte (em Tagua-
tinga). “Convivi muito com as pessoas 
da Ceilândia e ouvi muitas histórias, 
então foi natural criar o roteiro”, avalia 
Erik. Ao longo dos mais de 20 anos de 
contato com a cidade, o diretor viu o 
estreitamento na relação com um po-
licial aposentado, que embasou o fil-
me. “Reforço que a obra não é baseada, 
mas, sim, inspirada — a imaginação 
conta muito ponto”, observa. A partir 
de um orçamento de R$ 3 milhões — 
“se você não está em Hollywood, tem 
que trabalhar com o mínimo” — con-
tou com recursos do Fundo Setorial 
do Audiovisual, ao se dedicar à linha 
pouco explorada pelo cinema brasilei-
ro. Buscando qualidade da visão artís-
tica de quem se formou pela Cinecit-
tà (Itália) e a “sensibilidade europeia”, 
Erik, que tem bagagem de estudos em 
Los Angeles e a cubana Sán Antonio de 
Los Baños, investiu na parceria com 
Edu Felistoque, “descendente de gre-
gos, com raízes bem paulistas”. Torna-
do produtor de Amado, Felistoque viu 
estendida a ótima interação.

“Quis consolidar uma parceria à la 
Spielberg e George Lucas ou a do tipo 

 » RICARDO DAEHN

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

O protagonista tem a riqueza de discutir e apoiar a 
sociedade quando o tema é a anomalia na segurança 

pública. Estamos constantemente desafiados a 
resolver detalhes neste nível, porque muitas vezes 

nos sentimos inseguros diante de servidores que 
deveriam trazer segurança para a sociedade. Ao 

mesmo tempo, meu personagem no filme faz uma 
homenagem aos bons policiais. 

Homenagem relativizada, aliás”

Sérgio Menezes, ator de Amado

ÀS VÉSPERAS 
DA ESTREIA,  O LONGA-METRAGEM 

AMADO, COM BASE NA REALIDADE DE UM POLICIAL, ENFOCA 
JUSTIÇAMENTO E TRAZ A PARCERIA ENTRE OS DIRETORES 

ERIK DE CASTRO E EDU FELISTOQUE

Tarantino e Robert Rodriguez. Compa-
ro muito o Edu, que tem criatividade e 
força com o Rodriguez, mas prefiro o 
profissional Edu”, brinca Erik. O final 
surpreendente do filme Toro (2016), 
derivado da série policial Bipolar, en-
tusiasmou Castro, que convocou Fe-
listoque para Amado. “No filme, a vio-
lência em si faz parte do cotidiano em 
que os personagens são retratados, 
mas jamais com irresponsabilidade”, 
comenta o Erik de Castro.

O diretor não vê nenhum tipo de 
glamour com a violência na nova in-
vestida em cinema. Quase 12 anos 
depois da primeira incursão em fic-
ção, com o longa Federal, ele aponta: 
“Não glamourizo nem a figura de po-
liciais. Desde o Federal, busco rotei-
ros nos quais trabalhe o ser humano, 
no seu cinza — não há preto no bran-
co. No set do longa, ouvi do Edu: ‘nosso 
olhar junto a pessoas com farda ou não, 
sendo policial civil ou militar, está no ser 
humano e que tem família e suas ques-
tões e reflexões’”. Ator no filme anterior 
de Erik (Cano serrado), Fernando Eiras 
analisou a plenitude do gênero policial, 
sob uma conclusão que fixou na mente 
de Erik: “É na tensão que o ser humano 
se revela”. Cauteloso quanto ao redimen-
sionamento feminista de personagens, 
Erik não desviou de certo grafismo na 
exploração de corpos femininos. “O 
roteiro vai numa linha coerente; na-
da é gratuito. É natural mostrar a in-
timidade de um casal, e, na verdade, os 
dois corpos, de homem e de mulher, fi-
cam expostos no filme — filmamos com 
esta sensibilidade”, conclui.

 Sem lei

Tal como trabalhadores do seg-
mento da educação e dos setores 
agropecuário e aeroportuário, nos 

exemplos de Erik de Castro, o cineas-
ta conta que segue empurrando “a pe-
dra, morro acima”. Grosso modo, in-
dependentemente das condições dos 
artistas, ele enfatiza: “O que podemos 
é trabalhar, e fazer com que o público 
veja o valor do nosso trabalho”. Ama-
do, o atual longa foi executado com 
verbas do Edital de Fluxo Contínuo, 
por dinheiro do Fundo Setorial do Au-
diovisual. Sem pestanejar, Erik aponta, 
entretanto, um período de abandono 
para o setor do cinema. “Nos últimos 
anos, pararam tudo, e agora voltaram 
com os editais dos quais temos parti-
cipado. Houve uma série de falácias 
em torno de Lei Rouanet, usada por 
gente séria e que gera emprego. No ca-
so do cinema, há muito tempo a Roua-
net não é nem usada. O Fundo Setorial 
do Audiovisual se destacou no cenário. 
Cinema é criado como atividade que 
se retroalimenta”, reforça.

Erik de Castro salienta que todos 
os impostos são pagos e retornam 
para a cadeia produtiva e gover-
no. “Houve irresponsabilidade e um 
abandono da cultura, sim, e todos 
esperam que ela retorne. Há uma 
sinalização disso”, observa. Em ter-
mos de mercado, com os lançamen-
tos de Amado e Cano serrado quase 
casados, o diretor vive a expectati-
va da do futuro interesse dos filmes, 
para incorporação no segmento do 
streaming. “O cinema nem sempre 
será a mídia de destino. O Luiz Fer-
nando Carvalho fazia cinema na te-
levisão, já nos anos de 1990, em ca-
pítulos de novela. O cinema é a luz, 
o quadro e é o tempo. Os Sopranos, 
em termos de linguagem e roteiro, 
foi cinema na televisão. Isso em oi-
to temporadas. O casamento é forte 
entre cinema e streaming”, conclui.

Sentados, lado a lado, numa van re-
servada a cineastas concorrentes ao Ci-
ne PE, há mais de 20 anos, Edu Felisto-
que e Erik de Castro não vislumbravam a 
parceria firmada desde o recente Cano 
serrado (2019), no qual Edu foi da fo-
tografia à participação na produção. A 
ser lançado em julho, na sequência de 
Amado, Cano serrado testou a parceria 
antes resumida à troca de ideias à dis-
tância. Uma cidade fictícia do Centro 
Oeste envolvida pelo conflito entre po-
liciais interioranos e policiais da capi-
tal levantou a trama do filme, estrelado 
por Naruna Costa, Milhem Cortaz, Ru-
bens Caribé, Cesário Augusto e Maurí-
cio Witczak, e que foi exibido no Festival 
do Rio e na Mostra SP. Abaixo, Felistoque 
analisa o novo processo com a chegada 
de Amado, no 9 de junho, aos cinemas.

Como buscaram desautorizar 
estereótipos, ao lidar com a imagem 
da Ceilândia?

Ceilândia é uma cidade especial, 
com pessoas demasiadamente espe-
ciais, artistas e trabalhadores de todas 
as atividades, gente batalhadora. É tris-
te que muitos, que não 
são de lá, só conhe-
çam a “Ceilândia” 
pelos noticiá-
rios policiais e 
com isso aca-
bam pré-jul-
gando. Por 
meses andei 
sozinho, a pé 
e de ônibus por 
lá, em busca de lo-
cações e também fil-
mamos nas madru-
gadas, com mais de 
160 pessoas. Nun-
ca tivemos proble-
mas com seguran-
ça. O próprio fato de 
escolher a cidade como 
cenário para o filme já de-
sinstá-la preconceitos. Tivemos a sor-
te de trabalhar com boa parte de talen-
tos, artistas e técnicos moradores de 
Ceilândia, muitos fazem parte do pro-
jeto “Jovens de Expressão”, que forma 

profissionais nas áreas de teatro, 
cinema, tevê e música. Os estig-
mas são causados pelo medo da 
população que não é de lá e que 
fica aterrorizada diante da veicu-
lação única de notícias ruins. Para 
combater isso, o remédio é mostrar 
os talentos que temos lá, as coisas 
boas, que são muito maiores.

Você tem boa experiência e contato 
com temas violentos. A que pôde dar 
novo significado na produção?

“Respirar” por décadas 
esses temas violentos que 
aplico nas obras de cinema, 
mais me faz crer que ainda 
não sei nada do tema e is-
so não é ruim. É fator que 
me impulsiona a saber, e 
saber, e saber cada vez mais. 
Amado precisava ser filmado 
com muita verdade e ter essas 
minhas experiências com 
temas violentos e verda-
deiros, só me deixa se-
guro e satisfeito ao en-

trar no set e montar uma 
cena de ficção inspirada 
em uma cena real.

É difícil trazer um filme policial no 
momento político pelo qual passamos?

Acho o momento oportuno para colo-
car esse tema policial em discussão atra-
vés do cinema. A ideia do filme sempre 
foi atrair um público maior e, para isso, 
usamos duas camadas: uma de entrete-
nimento com ação e outra camada pa-
ra provocar reflexões sobre o tema, 
sempre perguntando: ‘o que é vin-
gança e o que é justiça?’ Quando o 
Estado não se faz presente, o crime 

organizado e as milícias tomam 
essa função? Para mim, é in-

compreensível e abominá-
vel esse contemporâneo 
movimento armamentis-
ta brasileiro. Que cultu-
ra é essa da pólvora? Os 

americanos do Norte já nas-
cem com armas e são cons-

tantes as tragédias come-
tidas por civis armados. 

Penso que o Estado é 
que tem que garantir 
a segurança da so-
ciedade e não dei-
xar essa tarefa pa-
ra a sociedade ar-
mando-a.

Fora do 
cerco policial: 
descontração nas 
pistas de dança da 
Ceilândia      

 O protagonista em ação 
ao lado do parceiro contra 

o crime interpretado por 
Alexandre Barillari     
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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

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

2 QUARTOS

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

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

ASA NORTE

1 QUARTO

1.2 ASA NORTE

710/11 NORTE Vendo
amplo apto 60m2 1qto,
elevador Oport! R$
330mil 99922-0235 zap
710/11 NORTE Vendo
amplo apto 60m2 1qto,
elevador Oport! R$
330mil 99922-0235 zap

4 OU MAIS QUARTOS

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

ASA SUL

2 QUARTOS

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

3 QUARTOS

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

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

ACEITO CASA LAGO SUL
314 SQS and alto refor-
ma em granito 157m2 3
qts (ste) arms gar MAPI
98522-4444 CJ27154

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

4 OU MAIS QUARTOS

VENDE - SE
312 SQS 04 qtos, refor-
mado, mobilido, 449m2.
S/ interm.,com o prop.
Tr: 99559-2539

1.2 CRUZEIRO

CRUZEIRO

3 QUARTOS

TUDO O QUE VOCÊ QUER
QD 605 1ºandar 3qts
garreformanova lindode-
soc. Financia MAPI
98522-4444 CJ27154

GUARÁ

3 QUARTOS

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

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.

1.3 CASAS

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

1.3 LAGO NORTE

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

LINDA 2 PAVIMENTOS
QL 13 linda 5qts (2
stes) lazer compl deso-
cup ótimo preço MAPI
98522-4444 CJ27154

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

QI 23 REFORMA MODERNA
TÉRREA4 stes closet ar-
ms salão amplo alto pa-
drão lazer. Ac apt SQS
98522-4444 CJ27154

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

NÚCLEO BANDEIRANTE

ÁREA ESPECIAL Ven-
do Excelente loja
260m2. Oportunidade!
Tr: 99922-0235 zap

ÁREA ESPECIAL Ven-
do Excelente loja
260m2. Oportunidade!
Tr: 99922-0235 zap

SALAS

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

1.6 OUTROS ESTADOS

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

OUTROS ESTADOS

ANUNCIE AQUI !

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
61 3342-1000 - OPÇÃO 4

GOSTOU DESSEGOSTOU DESSE
ESPAÇO?ESPAÇO?

DEIXE SUA EMPRESA
MAIS VISÍVEL E

FÁCIL DE ENCONTRAR

PATROCINE UMA
RETRANCA!!!

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

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

2.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

ALUGO APARTAMENTO
R 24 lote 13 - Ed. Casa-
blanca, Àguas Claras,
5º andar, 50m2, 1 suíte,
sala,cozinha,àreadeser-
viço,varanda,comarmári-
os etc. lazer completo e
uma vaga na garagem.
Ao lado da Estaçãoo do
Metrô. Tratar: 99968-
3801.

ASA NORTE

1 QUARTO

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

3 QUARTOS

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

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

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

TOYOTA

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

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

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

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

BRUNO MASSOTERA-
PEUTA 11 anos de expe-
riência 11-973868078
HARMONIZAÇÃOCOR-
PORAL Procuro Mode-
los 61-99939-4909
BRUNO MASSOTERA-
PEUTA 11 anos de expe-
riência 11-973868078
HARMONIZAÇÃOCOR-
PORAL Procuro Mode-
los 61-99939-4909

OUTRAS
ESPECIALIDADES

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

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

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

OUTROS PROFISSIONAIS

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

4.5 SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

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

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

TELHADO LIMPO s/ re-
mover do lugar. Lava-se
telhado, caixas d’água
em geral 995521988

4.7 EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

4.7 DIVERSOS

EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutandojogado-
res 99862-4892 whats

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutandojogado-
res 99862-4892 whats

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutandojogado-
res 99862-4892 whats

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutandojogado-
res 99862-4892 whats

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutandojogado-
res 99862-4892 whats

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutandojogado-
res 99862-4892 whats

5
NEGÓCIOS &

OPORTUNIDADES
5.1 Agricultura e Pecuária

5.2 Comunicados,
Mensagens e Editais

5.3 Infomática

5.4 Oportunidades

5.5 Pontos Comerciais

5.6 Telecomunicações

5.7 Turismo e Lazer

5.1 AGRICULTURA
E PECUÁRIA

INSTALAÇÕES
E MATERIAIS

OPERAÇÃO DE CAFE-
TERIA/ Gelateria no CA
01, Lago Norte: máqui-
nas,equipamentosemer-
cadorias. 98175-6897.

5.2 MÍSTICOS

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

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

5.4 FRANQUIAS E
SOCIEDADES

EMPREENDEDOR VE-
NHA p/ litoral do Piauí.
Transfiro ponto comerci-
al. Info 86-988370237

5.5 PONTOS COMERCIAIS

CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

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

SERVIÇOS

TEMPORADA

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

OUTROS

ACOMPANHANTE

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

5.7 TURISMO E LAZER

OUTROS

ACOMPANHANTE

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

ANAL BARATO
LOIRA SÓ anal (barato)
amo dar prazer! 61
98539-7146. Asa Norte

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

ATENDENTE/MASSA-
GISTA c/s exp. Ótimos
ganhos $500 a R$2000/
semana. Tagua só zap
(61)98654-5045

CORPUSVOLTOU Inau-
guração 311N bloco C
9h ás21h.61994495435

LEILA RAINHA
DOS COROAS Loira ca-
tarinense magrinha 27ª
bronzeadacorpo impeca-
vel. Olhos verdes natu-
rais.Atendo no Sudoes-
te. 61 98145-5172

PRECISA-SE
DEUMAAMIGA para di-
vidir ap no Sudoeste ou
Asa Sul massagista Óti-
mos ganhos!!! 61 99303-
4698

LEILA RAINHA
DOS COROAS Loira ca-
tarinense magrinha 27ª
bronzeadacorpo impeca-
vel. Olhos verdes natu-
rais.Atendo no Sudoes-
te. 61 98145-5172

MASSAGEM RELAX

BETE TOQUES PENIANOS
COROAGULOSAbjgre-
go c/aces 61 33499203

AS+TOPS DAS GALÁXIAS
BEMESTARMASSA-
GENS.COM .br as 20 to-
d a s l i n d a s 6 1
985621273/ 3340-8627
PRECISA-SE DE MO-
ÇAS com ou sem experi-
ência 61 98323-7100

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

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
MASSAGISTA PRECI-
SA-SE com ou sem ex-
per. Ótimos ganhos!! 61
99414-1086 só zap
AJUDANTE AUXILIAR
Produçao. Currículo no
whatsapp: 98164-4654
AUXILIAR DE COZI-
NHA e cozinheiro p/
Rest no SIA 999099896
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:
(61) 99243-9761

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.

MANICURECOMexperi-
ência em sobrancelha.
Tratar: 99145-3692

MANICURECOMexperi-
ência em sobrancelha.
Tratar: 99145-3692

6.1 NIVEL BÁSICO

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
MASSAGISTAOPORTU-
NIDADE para são Pau-
lo com ou sem experiên-
cia. 61-994089903
PINTOR, JARDINEIRO
ajudante de obras e trato-
rista. Currículo para:
rh@jspar.com.br
TÉCNICODEREFRIGE-
RAÇÃO c/ exper Cv p/:
brasiliamaq@gmail.com
EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL
Esteticista África 61-
982018714

NÍVEL MÉDIO

CUIDADORA DE IDO-
SA Contrata-se c/ ref.
possa dormir. 3245-
3682 ou 3245-8320
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
AUXILIARADMINISTRA-
TIVO/ Caixa. Cv: fabrik
_industria@hotmail.com
CABELEIREIRO(A),MA-
NICURE design de so-
brancelha para salão de
Beleza em águas cla-
ras. Interessados 61-
986557357
CAPTADOR(A)DEIMÓ-
VEIScontratacomexperi-
ênciacomprovadanafun-
ção. CV: jackson.lima
@maxximaimoveis.com
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO c/ experiên-
cia em crédito consigna-
do. Enviar currículo p/:
adm@frevalle.com.br
COZINHEIRO(A)/ATEN-
DENTE Enviar CV what-
sapp: 61 99689-8281
CUIDADOR(A) DE IDO-
SOSc/disponibilidadeho-
rário. Cv: humaniza.
adm@gmail.com
DIGITADOR(A)P/ATIVI-
DADEde transformar áu-
dio em texto Cv: rhrdk
selecao2020@gmail.
com

6.1 NÍVEL MÉDIO

DOMÉSTICA CONTRA-
TO para trabalhar em
ÁguasClarasp/ lavar, co-
zinhar e faxinar com refe-
rênciasdeempregoante-
rior 61-982108292
ELETRICISTABOBINA-
DOREstamos contratan-
do necessário que o pro-
fissional tenha experiên-
cia. Interessados devem
enviar currículo para o e-
mail: rh.adm.bsb@gmail.
com
ELETRICISTACONTRA-
TA-SENecessárioquete-
nha experiência. Interes-
sadosdeverãoenviarcur-
rículo para o seguinte e-
mail: rh.adm.bsb@gmail.
com
ENCARREGADO E AU-
XILIAR de Departamen-
to Pessoal.Cv: jcontas
@jcontas.com.br
GERENTE COM EXPE-
RIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com
MECÂNICOEINSTALA-
DOR de ar condiciona-
do. Cv: revigorarclima
df@yahoo.com
MECÂNICO 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 E C 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

CONTRATA-SE
VENDEDORA SALÁ-
RIO + comissão. Enviar
Currículo p: contatoloja
1405@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

LAVANDERIA
BONASECCO CONTRATA
RECEPCIONISTA c/ ex-
periência , para o horá-
rio das 13:30 às 22:00h
Interessados entrar em
contato (61) 3224-0844
ou entregar currículo no
endereço SCN QD 05
Bloco A Loja 36 G1, Bra-
sília Shopping.

SALGADEIRO(A)PRECI-
SO c/ experiência CV p:
saboramillp@hotmail.
com

SECRETÁRIA P/ LOJA
deVeículosemTaguatin-
ga. Enviar Currículo pa-
ra: rh.atendimentoloja
@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

RESTAURANTE
CONTRATA

OPERADOR(A)DECAI-
XAc/ experiência, proa-
tiva e disponibilidade
de horários. Enviar CV
para: oportunidades.
b2022@ gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

VENDEDOR (A) CON-
TRATA-SE Currículo p/
: rhdejoalheria@gmail.
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
ASSISTENTE DE IN-
FORMÁTICA Cv p/:
epmb400@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.

MANIPULAÇÃO
FARMACÊUTICO

COM OU SEM EXPERI-
ÊNCIASaláriodacatego-
ria. Currículo p/ o email.
: viamagistral-curriculum
@uol.com.br
ESTÁGIO PEDAGO-
GIA Colégio Arvense
Asa Norte. Enviar CV p:
selecaoarvense@gmail.
com

6.1 NIVEL SUPERIOR

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

ESCOLA CONTRATA
PROFESSOR DE IN-
FORMÁTICA para au-
las presenciais e/ ou tuto-
ria em curso técnico
CV: selecaotecnica.
brasilia@gmail.com

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

6.2
PROCURA

POR EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

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

NÍVEL MÉDIO

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

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

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
CURSO FACIL ITA
2022 registrado Ensino
médio,curso técnicoesu-
perior,MestradoeDouto-
rado 35-991859507
CURSO DE ESPECIA-
LISTA em Departamen-
to Pessoal e eSocial
100h 61-984459373
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Confira também ofertas no jornal CORREIO BRAZILIENSE.

Acesse e encontre o seu.

Informações
completas

Busca rápida e
descomplicada

Fotos e
vídeos

Experiência
personalizada +de 200 mil ofertas

Para cada momento da vida, existe um Lugar Certo.

LugarCerto.com.br
O portal de imóveis para quem quer comprar ou alugar.


