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Em Lightyear, que estreia nas telonas 
neste fim de semana, o patrulheiro 
espacial ganha característica que 

mostra como a vulnerabilidade pode 
ser um superpoder. PÁGINA 22

Rubro-negro encerra série de três partidas sem vencer com 
direito a primeiro gol de Ayrton Lucas e comemoração de 

Gabigol contra o Cuiabá. Rodada começa com tropeços de 
Atlético-MG e Corinthians. O líder Palmeiras joga hoje. 

Buzz Lightyear
humanizado

Duas vezes Flamengo

Combustíveis: 
governo vence 
e teto do ICMS 

será de 17%

Conta de luz pode 
ter queda de 19,5%

Câmara aprova, por 307 votos 
a 1, o projeto que limita a 
cobrança do tributo sobre 

combustíveis, gás natural, energia 
elétrica, transporte público e 

telecomunicações. Agora, só falta 
a sanção presidencial. PÁGINA 5

Redução, prevê diretora da 
agência, deve ocorrer, ainda 
este ano, devido ao teto do 

ICMS e devolução de PIS/Cofins 
cobrado a mais. PÁGINA 8

No CB.Poder, Régis Guimarães, 
da Sociedade Vipassana, analisa 
o aumento da depressão durante 

a pandemia. PÁGINA 14

Meditar, refletir... viver! 

Ana Maria Campos
José Roberto Arruda avalia sair 
para deputado federal. PÁGINA 14

Denise Rothenburg
Se Lula for eleito, PT fará reforma 

na tributação direta. PÁGINA 6 

Samanta Sallum
ICMS faz GDF contingenciar meio 
bilhão do Orçamento. PÁGINA 16

As veias abertas 

de uma barbárie

O Brasil e o mundo cobram 
explicações pelo crime 

Jornalista era “malvisto” por 
garimpeiros, diz Bolsonaro

Servidores pedem a saída 
de presidente da Funai

Câmara dos Deputados vai 
acompanhar investigação

O mundo inteiro temia pelo pior. E a tragédia anunciada veio por meio da confissão, ontem, do principal suspeito do crime: Amarildo Oliveira, 41 anos. Ele contou 
que o indigenista Bruno Araújo e o jornalista britânico Dom Phillips — desaparecidos no dia 5 deste mês no Vale do Javari, no Amazonas — foram mortos a tiros, 

esquartejados, queimados e enterrados. E conduziu agentes da Polícia Federal até o local, de difícil acesso, onde os restos humanos foram encontrados. 
O material genético recolhido pela PF será submetido a exames laboratoriais hoje, em Brasília, para saber se são de fato de Bruno e Dom. 

PÁGINAS 2 A 4

Flávia Arruda 
lidera pesquisa 
para o Senado 

Seleção feminina vira 
jogo contra a Turquia

Brasil se torna o país 
do Beach Tennis

Consulta do Instituto 
Opinião Política para 

o Correio mostra a 
deputada do PL-DF à 

frente nos três cenários 
pesquisados. Ela teria 

entre 31,3% e 36,9% das 
intenções de votos. A 

margem de erro é de 2,9 
pontos percentuais para 

mais ou para menos.  

PÁGINAS 19 E 20

Ed Alves/CB/D.A PressDisney e Pixar/Divulgação

Gilvan de Souza/Flamengo
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BARBÁRIE

O TRÁGICO FIM 
de defensores da Amazônia
Segundo a PF, suspeito confessou que Bruno Araújo e Dom Phillips foram assassinados. Agentes encontraram restos mortais

A
pós 10 dias de buscas 
pelo indigenista Bruno 
Araújo e pelo jornalis-
ta inglês Dom Phillips, a 

Polícia Federal anunciou que o 
pescador Amarildo Oliveira, co-
nhecido como Pelado, confessou 
o assassinato dos dois. O servi-
dor licenciado da Fundação Na-
cional do Índio (Funai) e o cola-
borador do jornal The Guardian 
desapareceram no último dia 5, 
no Vale do Javari, extremo oeste 
do Amazonas.

Em entrevista coletiva, o su-
perintendente da PF no estado, 
Eduardo Alexandre Fontes, afir-
mou que Bruno e Dom foram 
mortos no mesmo dia, possi-
velmente com arma de fogo. Os 
corpos foram esquartejados e 
queimados. “O local é de difícil 
acesso. Os corpos foram enterra-
dos 3,1km mata adentro de on-
de foram encontrados os obje-
tos. Foram feitas escavações, é 
um local onde não tem contato 
telefônico. O agente tem que sair 
do local para comunicar que há 
remanescentes humanos”, expli-
cou o superintendente. 

Segundo Fonte, durante a 
confissão, o suspeito narrou 
com detalhes o crime e apon-
tou onde havia enterrado os 
corpos. “Foi um embate. A prin-
cipio, ele (Pelado) alega que 
foi com arma de fogo, mas te-
mos de aguardar a perícia, por-
que ela que vai dizer, identifi-
car qual foi a causa da morte, as 
circunstâncias e a motivação”, 
destacou o superintendente.

Os restos mortais foram envia-
dos para Tabatinga e serão trans-
feridos para Brasília. A previsão é 
que cheguem hoje à capital fede-
ral para passar por identificação 
no Instituto de Criminalística.

Amarildo também indicou a 
localização e como afundou a 
embarcação usada pelo indige-
nista e pelo jornalista. 

O suspeito foi preso dois 
dias após o início das buscas. 
Por meio de denúncia, ele foi 
pego em flagrante com drogas 
e munição calibre 762, de uso 
restrito do Exército. Além dis-
so, havia vestígios de sangue 
na embarcação dele, apreen-
dida para análise pericial. O 
rapaz tinha um histórico de 
ameaças a Bruno pelo trabalho 
que ele desempenhava de ca-
pacitação dos indígenas para a 
vigilância do território. 

 » TAINÁ ANDRADE

Agentes das forças de segurança chegaram, ontem à noite, ao porto de Atalaia do Norte com os restos mortais de Bruno Araújo e Dom Phillips

Joao Laet/AFP       

envolvidas. Temos muito o que fa-
zer no inquérito para coletar segu-
ramente provas de autoria e ma-
terialidade”, afirmou o delegado 
da Polícia Civil, Guilherme Tor-
res, também presente à coletiva.

Segundo depoimento de Elié-
sio Morubo, assessor jurídico da 
União dos Povos do Vale do Javari 
(Univaja), uma terceira pessoa foi 
presa pelos agentes após a coletiva.

Bruno e Dom percorriam a re-
gião do Vale do Javari. O brasilei-
ro orientava moradores da região 
a denunciar irregularidades co-
metidas em reserva indígena — 
como pesca ilegal, mineração e 
exploração de madeira — e o jor-
nalista estrangeiro acompanhava 
o trabalho para registrar em livro 
que pretendia escrever.

Ausência

A ausência de indígenas à 
mesa de entrevistas foi muito 
criticada, assim como a falta de 
agradecimentos da PF à colabo-
ração dos povos originários nas 
investigações. 

Após a repercussão Eduar-
do Fontes pediu desculpas pelo 
“equívoco” de não ter menciona-
do o trabalho desses atores, mas 
pontuou que, quando havia se-
gurança, eles sempre estiveram 
presentes. (Com Agência Estado)

Na terça-feira, o irmão dele, 
Oseney da Costa de Oliveira, 41, 
conhecido como “Dos Santos”, 
também foi preso, sob suspeita 
de agir com “Pelado” na execu-
ção do crime. 

Os dois pescadores admiti-
ram que Bruno e Dom foram 
abordados e mortos no trajeto 
de barco entre Atalaia do Nor-
te e a Comunidade São Rafael. 

“Não descartamos a hipó-
tese de outras pessoas estarem 

Após a aguardada coletiva de 
imprensa feita pela Polícia Fede-
ral, na noite de ontem, para rela-
tar o resultado das buscas pelos 
corpos de Dom Phillips e Bru-
no Pereira, Alessandra Sampaio, 
a esposa do correspondente do 
jornal britânico The Guardian, 
publicou uma carta para falar so-
bre a perda do marido.

Na entrevista, os agentes 
confirmaram que restos hu-
manos foram encontrados em 
uma região remota no Vale do 
Javari, extremo oeste do Ama-
zonas. O material biológico 
ainda segue em análise. 

Na carta, Alessandra deixa cla-
ro que buscará justiça e que a 
morte de Dom será usada “para 
que tragédias como essa não se 
repitam jamais”.

“Embora ainda estejamos 
aguardando as confirmações 
definitivas, esse desfecho trági-
co põe um fim à angústia de não 
saber o paradeiro de Dom e Bru-
no. Agora podemos levá-los para 
casa e nos despedir com amor”, 
afirmou Alessandra, na carta.

De acordo com ela, agora co-
meça a jornada em busca de jus-
tiça. “Espero que as investigações 
esgotem todas as possibilidades 
e tragam respostas definitivas, 
com todos os desdobramentos 
pertinentes, o mais rapidamen-
te possível”, ressaltou.

Ela também agradeceu “o 
empenho de todos que se en-
volveram diretamente nas bus-
cas, especialmente os indíge-
nas e a Univaja (União dos Po-
vos Indígenas do Vale do Javari)”. 

“Agradeço também a todos 
aqueles que se mobilizaram 
mundo afora para cobrar res-
postas rápidas”, acrescentou.

Alessandra finalizou a carta 
destacando: “Só teremos paz 
quando as medidas necessá-
rias forem tomadas para que 
tragédias como essa não se re-
pitam jamais”.

No último dia 7, Alessan-
dra tinha publicado um vídeo 
no qual pedia que as autorida-
des brasileiras intensificassem 
as buscas. “A gente ainda tem 
um pouquinho de esperança 
de encontrar eles. Mesmo que 
eu não encontre o amor da mi-
nha vida vivo… eles têm que 
ser encontrados, por favor. In-
tensifiquem essas buscas”, ape-
lou, na postagem.

“Agora, podemos nos despedir com amor”

Alessandra: “fim da angústia” de não saber o paradeiro do marido

Reprodução redes sociais

Não descartamos a 
hipótese de outras 
pessoas estarem 
envolvidas. Temos 
muito o que fazer 
no inquérito para 
coletar seguramente 
provas de autoria e 
materialidade”

Guilherme Torres,  

delegado da Polícia Civil 

Hoje, se inicia, também, 
nossa jornada em busca 
por justiça. Espero que as 
investigações esgotem 
todas as possibilidades 
e tragam respostas 
definitivas, com todos 
os desdobramentos 
pertinentes, o mais 
rapidamente possível”

Alessandra Sampaio, 

esposa de Dom Phillips

Em despacho enviado ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), a Polícia Federal 
relatou “dificuldades” em 
cumprir decisões da Corte 
que determinam um plano de 
contenção para a proteção de 
terras indígenas. A instituição 
relatou falta de “logística 
necessária” e de “recursos 
financeiros para custear 
a estrutura operacional”. 
O relatório foi juntado aos 
autos da ação em que o STF 
proferiu uma série de decisões 
relativas às terras indígena. 
Foi no âmbito dessa ação que 
o ministro do Supremo Luís 
Roberto Barroso determinou, 
na semana passada, que o 
governo federal adotasse 
“todas as providências 
necessárias” para localizar  
o indigenista Bruno Pereira  
e o jornalista britânico  
Dom Phillips.

 » PF reclama de 

falta de recursos
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AMAZÔNIA SEM LEI

Pressão por troca na Funai
Indignados com a morte de Bruno e Dom, servidores da autarquia exigem que o atual presidente, Marcelo Xavier, seja destituído

T
ão logo o grupo de autori-
dades que investiga o de-
saparecimento de Bruno 
Araújo Pereira e Dom Phil-

lips confirmou, em Manaus, que 
restos mortais que podem ser do 
indigenista e do jornalista foram 
encontrados na região do Vale do 
Javari (AM), um grupo de servi-
dores da Fundação Nacional do 
Índio (Funai) se reuniu em fren-
te à sede da entidade, em Brasí-
lia, para protestar contra o crime 
e denunciar um progressivo des-
monte da autarquia. Eles pediram 
a saída do presidente da institui-
ção, Marcelo Xavier — a quem 
acusam ser o principal responsá-
vel pela desconstrução da Funai.

“Isso não começou hoje. Des-
de que ele (Xavier) sentou aqui, 
tem servidor nosso morrendo em 
campo — e nada foi feito. Não te-
mos o mínimo de segurança pa-
ra trabalhar”, acusou Guilherme 
Martins, servidor da Funai.

Os integrantes da autarquia 
garantem que o presidente da 
instituição não garantiu a segu-
rança daqueles que estavam pro-
curando o indigenista morto no 
Vale do Javari. “Enquanto Bru-
no estava sendo violentamente 
assassinado no Rio Ituí, Marce-
lo Xavier estava difamando ele 
em rede nacional. O presidente 
concedeu duas entrevistas con-
tando mentiras sobre o Bruno. 
Ele teve o escárnio de lançar um 
documento oficial difamando o 
Bruno e criminalizando-o. Xavier 
não tem o mínimo de dignidade 
para ocupar a cadeira da Funai. 
Por isso, os servidores estão em 
greve. Não aguentamos mais”, sa-
lientou Martins.

O servidor da Funai disse, ain-
da, que “todos nós, indigenistas, 
somos o Bruno, hoje e sempre. A 
força dele vai continuar ecoando 
em todos nós, e vai reconstruir a 
política indígena que o governo 
desconstruiu”.

Paralisação

Os servidores da fundação es-
tão em greve nacional desde 13 
de junho. Os funcionários exigem, 
entre outras demandas, a presen-
ça da Força Nacional nas três ba-
ses no Javari; uma força-tarefa pa-
ra fazer um rodízio com os ser-
vidores que estão no local “dor-
mindo em canoas”, pois a base 
da Funai está em péssimo estado 
de conservação; e uma retratação 
de Xavier sobre a morte do Bruno.

O presidente da Funai acusou 
o indigenista de não ter pedido 
autorização para circular na re-
gião onde foi morto com Dom 
Phillips, no que foi desmentido 
pela União dos Povos Indíge-
nas do Vale do Javari (Univaja) 
— que apresentou uma série de 
ofícios mostrando que Bruno ti-
nha sido liberado pela fundação 
para ir à localidade.

“Estamos em greve pedindo 
ao ministro da Justiça, Anderson 

Torres, que retire o Xavier do 
cargo e atenda aos nossos pe-
didos. Tudo pode ser cumprido 
com uma canetada. A Força Na-
cional responde ao Ministério 
da Justiça. A força-tarefa já foi 
realizada na Funai em diversos 
espaços, e retratar-se em uma 
carta é o mínimo que um ser 
humano pode fazer”, cobrou o 
representante do Sindicato dos 
Servidores Públicos Federais do 
DF, Gustavo Cruz.

Para Fernando Vianna, presi-
dente da Indigenistas Associados 
(INA) e coordenador técnico do 
dossiê intitulado Fundação An-
ti-Indígena: Um retrato da Funai 
sob o governo Bolsonaro, a entida-
de “está capturada pelos interes-
ses anti-indígenas. Esta gestão pe-
gou a missão institucional da enti-
dade e virou de ponta cabeça, do 
avesso. Queremos mostrar (o que 
acontece) para sociedade e discu-
tir com atores que têm potencial 
para tomarem medidas judiciais”. 

Os funcionários lembram que 
o atual presidente da Funai é dele-
gado da Polícia Federal. Em 2017, 
Xavier foi assessor parlamentar de 
integrantes da bancada ruralista 
que atuou na CPI (Comissão Par-
lamentar de Inquérito) da Funai, 
que investigou o órgão e o Institu-
to Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra).

De acordo com funcionários, 
atualmente das 39 coordenações 
regionais da autarquia, 17 são co-
mandadas por militares, três por 
policiais militares e uma por um 
policial federal.

Um funcionário da Funai, que 
preferiu não se identificar, acusa 
Xavier de utilizar o aparato da PF 
para intimidar indigenistas e in-
dígenas. “Quem trabalha em fa-
vor dos indígenas, é afastado. Os 
servidores que fazem o trabalho 
direito são atacados”, afirmou. 

De acordo com o antropólo-
go Ricardo Verdum, coordena-
dor da Comissão de Assuntos In-
dígenas da Associação Brasileira 
de Antropologia (ABA), a coloca-
ção de figuras de fora do quadro 
da Funai em postos de comando 
é uma estratégia explícita de des-
monte: “O órgão está completa-
mente controlado por militares. 
O próprio presidente é delegado 
da PF e também representa inte-
resses do agronegócio da região 
do Mato Grosso do Sul”, acusou.

Verdum aponta ainda os an-
tropólogos conhecidos como 
“contra laudistas” que estão sen-
do incorporados à Funai desde 
2019. Segundo ele, são “pessoas 
de dentro da ‘nova’ Funai, con-
trárias à identificação dos terri-
tórios indígenas”.

“Não dá para dizer que eles se-
jam antropólogos. Essas pessoas 
que estão sendo chamadas para 
assumir os grupos técnicos não 
se enquadram na experiência re-
conhecida pela Associação Brasi-
leira de Antropologia, mas, mes-
mo assim, a Funai os coloca nes-
sa função”, argumenta Verdum.

*  Estagiária sob a supervisão  
de Fabio Grecchi

Servidores da Funai cobram do ministro Anderson Torres a saída do presidente do órgão, ao qual acusam de promover o desmonte da autarquia

Rafaela Martins/CB/D.A Press

 » RAFAELA MARTINS
 » TAINÁ ANDRADE
 » ISADORA ALBERNAZ*

Bruno: especialista nos povos do Javari

Reprodução/Rede Sociais

Dom: pesquisa sobre as saídas para a Amazônia

Reprodução/Redes sociais

Um dos maiores indigenistas da atualidade

Considerado um dos maiores indigenistas de sua geração, Bruno 
Araújo Pereira seguia a trilha aberta pelos irmãos Villas-Bôas 
e de Sydney Possuelo. Fez da região do Vale do Javari (AM) sua 
principal zona de atuação e pesquisa, local da floresta amazônica 
onde vivem vários povos originários isolados. Servidor da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), passou mais de uma década na região 
de Atalaia do Norte e fez profunda amizade com líderes indígenas 
locais, pelos quais era querido e respeitado. Por causa dessa 
proximidade, formou, com a ajuda da União dos Povos Indígenas do 
Vale do Javari, um grupo de vigilantes para tentar conter o avanço 
da criminalidade e a devastação na localidade — assolada pela 
economia predatória de estreita ligação com o narcotráfico, de 
garimpo e pesca ilegais, grilagem de terras públicas e contrabando 
de plantas e animais para o mercado negro internacional. A 
atuação de Bruno começou a causar incômodo dentro da Funai 
quando articulou uma operação contra garimpeiros ilegais, 
desbaratada pela Polícia Federal. Por causa dela, foi colocado em 
disponibilidade pela autarquia.

Um caçador de grandes histórias

Dominic (Dom) Mark Phillips estava no Brasil há 15 anos, país ao qual 
chegou para ficar pouco tempo, mas, diante da complexidade e da 
desigualdade da sociedade que encontrou, decidiu fixar residência. Nos 
últimos tempos, vinha trabalhando como repórter free lancer para o 
diário inglês The Guardian, mas tinha ido à região do Vale do Javari 
com Bruno Pereira por conta de uma bolsa de pesquisa que recebeu 
da Alicia Patterson Foundation para o projeto Como salvar a Amazônia? 
Com a ajuda do indigenista, pretendia dar sequência a uma série de 
entrevistas para tentar apresentar um diagnóstico de uma região há 
tempos entregue à própria sorte pelos sucessivos governos. Exatamente 
por ter se tornado uma espécie de porto livre para o narcotráfico e uma 
lista de crimes conexos, financiados por poderosos cartéis das drogas, 
Dom pretendia entender o impacto e a convivência dessa marginalidade 
com as comunidades da região, sobretudo as dos povos originários. 
Enquanto esteve no Brasil, Dom colaborou com jornais como The 
Washington Post, The New York Times, Financial Times e a agência de notícias 
Bloomberg. O jornalista viveu no Rio de Janeiro e em São Paulo antes 
de decidir viver em Salvador.

Uma dupla apaixonada pelo Brasil profundo

Assim que a coletiva com os 
representantes das forças do Es-
tado confirmou que foram en-
contrados restos mortais que po-
dem ser de Dom Phillips e de 
Bruno Araújo Pereira, a repercus-
são foi imediata. Entidades liga-
das à proteção do meio ambien-
te, políticos, veículos de impren-
sa e pessoas com grande número 
de seguidores nas redes sociais 
se manifestaram sobre o crime.

A União dos Povos Indígenas 
do Vale do Javari (Univaja), que 
fazia um estreito trabalho com 
Bruno de proteção das comuni-
dades nativas, classificou o assas-
sinato dos dois como um crime 
“político”. “A Univaja compreen-
de que o assassinato de Pereira e 
Phillips constitui um crime polí-
tico, pois ambos eram defensores 
dos direitos humanos e morre-
ram desempenhando atividades 

em benefício de nós, povos in-
dígenas do Vale do Javari, pelo 
nosso direito ao bem-estar, pelo 
nosso direito ao território e aos 
recursos naturais que são nosso 
alimento e garantia de vida”, afir-
mou a entidade.

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), tuitou 
sobre a descoberta de restos mor-
tais que podem ser de Dom e Bru-
no. “É com enorme pesar que re-
cebo a notícia de que foram en-
contrados os restos mortais do 
indigenista Bruno Araújo e do jor-
nalista Dom Phillips. Em respeito 
às vitimas, à Amazônia e à liber-
dade de imprensa, espero que to-
dos os criminosos envolvidos se-
jam punidos com o rigor da lei”.

O Observatório do Clima tam-
bém lamentou a notícia: “É com 
tristeza e revolta que recebemos a 
notícia de que Bruno Pereira e Dom 
Phillips foram assassinados no Vale 
do Javari. Nossos pensamentos se 

Repercussão do assassinato veio imediatamente
 » FABIO GRECCHI

O assassinato de Pereira e Phillips constitui um 
crime político, pois ambos eram defensores dos 
direitos humanos e morreram desempenhando 
atividades em benefício de nós”

Trecho da nota de pesar da Univaja

voltam às famílias de ambos, numa 
dor que também é nossa”.

A Amazon Watch, outra orga-
nização não-governamental, dis-
se que “estamos devastados com 
os assassinatos de Dom Phillips e 
Bruno Araújo e mandamos nos-
sos profundos sentimentos às 
famílias. Eles puseram suas vi-
das em risco por uma honrada 
missão: proteger a Amazônia e 
defender os povos indígenas. O 

trabalho deles prosseguirá”.
Repórter do The Guardian co-

mo Dom, o colega de reportagem 
Tom Phillips disse apenas: “Vá 
em paz amigo”.

Os senadores Alessandro Viei-
ra (PSDB-SE), Leila Barros (PDT-
DF), Renan Calheiros (MDB-AL) 
e Eliziane Gama (Cidadania-MA) 
também se solidarizaram às fa-
mílias e manifestaram a revol-
ta pelo homicídio dos dois. “O 

assassinato bárbaro de Bruno e 
Dom é um atestado da falência 
do estado brasileiro. Nos falta tu-
do, inclusive capacidade de indig-
nação, cada vez mais anestesiada 
pela sucessão de tragédias”, reagiu 
Alessandro.

Deputados como Alessandro 
Molon (PSB-RJ) e Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ) também protestaram 
pelas redes sociais. “Estarrecedo-
ra a notícia de que os corpos de 
Dom Phillips e Bruno Araújo fo-
ram ‘esquartejados e incinerados’. 
Revoltante dispor de vidas com re-
quinte de crueldade. Quem come-
teu os crimes? A mando de quem? 
Qual o motivo?”, observou Jandira.

O rapper Emicida e youtuber 
Felipe Neto também manifesta-
ram indiganção com os assassina-
tos. “É uma tristeza sem fim. Dom 
Phillips me entrevistou para o The 
Guardian. Uma pessoa amável, 
fantástica. Ele e Bruno Pereira fo-
ram brutalmente assassinados em 

decorrência da falta de combate às 
práticas ilegais na Amazônia pelo 
atual governo”, destacou Felipe.

Dos pré-candidatos à Presi-
dência, somente Luiz Inácio Lu-
la da Silva prestou solidariedade. 
“A confirmação do assassinato de 
Bruno Pereira e Dom Phillips é 
uma notícia que causa dor e in-
dignação. O que se exige agora é 
uma rigorosa investigação do cri-
me. Bruno e Dom viverão na es-
perança de um mundo melhor”.

Veículos de imprensa — entre 
os quais The Guardian, Sky Ne-
ws, BBC, Daily Mail, ABC News, 
Channel 4 News, DW News, Al 
Jazeera, CNN Internacional, The 
Washington Post, The New York 
Times, Wall Street Journal e The 
Telegraph — ressaltaram o as-
sassinato. Disseram, ainda, que 
a descoberta dos corpos só foi 
possível pela revelação do local 
de um dos acusados do crime, 
Amarildo da Costa Oliveira.
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Bolsonaro vê “descuido” de Dom
Segundo o presidente, jornalista era “malvisto” por causa de reportagens sobre o garimpo na região do Vale do Javari

O 
presidente Jair Bolsona-
ro (PL) afirmou, ontem, 
que Dom Phillips, cujos 
restos mortais podem ter 

sido encontrados ontem, no Vale 
do Javari (AM), junto com os do 
indigenista Bruno de Araújo Pe-
reira, que o jornalista inglês era 
“malvisto” naquela região.

De acordo com Bolsonaro, a 
suposta impressão sobre Dom 
veio devido às reportagens que 
denunciavam casos contra ga-
rimpeiros e meio ambiente na re-
gião. O presidente também acu-
sou o jornalista de ser descuida-
do por ter insistido em ir àquela 
parte da floresta amazônica.

“Esse inglês era mal visto na 
região, ele fazia muita matéria 
contra garimpeiro, a questão am-
biental. Então, aquela região, que 
é bastante isolada, muita gen-
te não gostava dele. Ele tinha 
que ter mais do que redobrado 
a atenção para consigo próprio”, 
afirmou Bolsonaro, em entrevista 
ao canal da jornalista Leda Nagle.

O presidente disse, tam-
bém, que Dom e Bruno “re-
solveram entrar numa área 
completamente inóspita, sem 
segurança e aconteceu o pro-
blema”. O indigenista, porém, 
era conhecido pelas comuni-
dades nativas do local e vi-
nha trabalhando com ela ha-
via muito tempo.

O presidente reconheceu 
que o Vale do Javari é uma re-
gião na qual a presença do Es-
tado é precária. “A gente não 
sabe se alguém viu e foi atrás 
dele. Lá tem pirata no rio, tem 
tudo o que se possa imaginar. 
É muito temerário andar na-
quela região sem estar devida-
mente preparado fisicamente, 
e também com armamento de-
vidamente autorizado pela Fu-
nai”, destacou.

Presidente: “Estão me culpando agora por isso. Quando mataram a Dorothy Stang, ninguém culpou o governo. Era de esquerda. Mas tudo bem”

Isac Nóbrega/PR

 » CRISTIANE NOBERTO

 » TAINÁ ANDRADE

A Câmara dos Deputados 
aprovou, ontem, em Plenário, a 
criação de uma comissão externa 
para acompanhar e definir provi-
dências sobre o desaparecimen-
to e a morte de Dom Phillips e 
Bruno Araújo Pereira. A intenção 
também é de esclarecer sobre os 
crimes ambientais e de mortes 
que vêm crescendo na região.

O coordenador dos trabalhos 
será o deputado José Ricardo (PT
-AM), responsável também por 
montar o grupo que irá ao Vale 
do Javari e por definir a agenda 
dos parlamentares. As datas para 
a comissão ir ao local ainda não 
foram definidas.

A proposta vinha sendo ana-
lisada na Câmara desde a sema-
na passada, quando o líder do PT, 
Reginaldo Lopes (MG), entrou 
com o primeiro requerimento. 
Mas foi com o pedido apresen-
tado na última terça-feira pela 
deputada Joênia Wapichana (Re-
de-RR), com mais 12 parlamen-
tares, que a comissão foi aceita.

“Diante de toda a escalada de 
violência contra povos indíge-
nas, apoiadores e protetores am-
bientais, a Câmara tem o dever 
de acompanhar esse caso. A inva-
são das terras indígenas envolve a 
presença de garimpos ilegais, ma-
deireiros, narcotráfico. Devemos 
apontar soluções para fatos preo-
cupantes e graves”, afirmou Joênia.

De acordo com o deputado 
Nilto Tatto (PT-SP), um dos depu-
tados a assinar a lista do requeri-
mento e indicado para participar 
da comissão, o fato de a criação 
do grupo de parlamentares ter si-
do aprovada em Plenário dá mais 
força. A comissão irá concentrar 
as denúncias que os parlamenta-
res recebem de crimes na região 
e levará a Câmara a investigar, 
junto com as autoridades que já 
estão no Vale do Javari, o episó-
dio da morte de Bruno e Dom.

“A criação irá facilitar o de-
sempenho dos parlamentares 
que querem apurar o que, de fa-
to, está acontecendo na região, 
porque concentra e providen-
cia uma organização para fazer 
as audiências públicas. Vai ou-
vir todos os atores preocupados 
com o aumento da violência e a 
ausência da presença do Estado 
na região”, explicou.

Olhar externo

Já o deputado Tiago Andri-
no (PSB-TO) entende que o mo-
mento é oportuno e estratégi-
co para iniciar esse trabalho, já 
que a imprensa internacional 
está acompanhando o caso. “O 
que está por trás disso não é só 
um desaparecimento, envolve 
toda uma organização da Re-
pública, investimentos em se-
gurança. E há, inclusive, um es-
trangeiro”, observou.

Tatto sabe que a comissão não 
dá o poder de investigação de 
uma comissão parlamentar de 
inquérito (CPI), mas “tem a capa-
cidade de mobilizar os atores, de 
chamar, convidar, fazer os levan-
tamentos e, a partir daí, sugerir 
políticas que podem ser adota-
das do ponto de vista do Executi-
vo, do Judiciário, como melhorar 
e atualizar a legislação”.

Enquanto a Câmara abre os 
trabalhos, o Senado, que apro-
vou sua comissão externa na úl-
tima segunda-feira, anunciou a 
provável data para a definição 
do plano de trabalho. Na próxi-
ma segunda-feira, os senadores 
membros da comissão escolhe-
rão o presidente, vice-presiden-
te e o relator do colegiado que irá 
produzir o relatório, para ser en-
tregue em 60 dias.

A ideia dos senadores é obter 
subsídio para a abertura de uma 
CPI que investigará os crimes co-
metidos pela política indigenis-
ta adotada no governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), que 
levou ao aumento dos casos de 
violência na Amazônia e segui-
das omissões na proteção de ati-
vistas ambientais.

Câmara entra 
na investigação

Atuação oficial

Bolsonaro aproveitou para 
defender a atuação das autori-
dades na localização dos restos 
mortais de Bruno e Dom, bem 
como na elucidação do caso. 
“Desde o primeiro dia, domin-
go retrasado, estamos buscando 
essas pessoas na área, e não es-
tamos tendo sucesso. Aparece-
ram vestígios, pedaços de vísce-
ras de corpo humano. Estão sen-
do feitos (exames de) DNA aqui 
em Brasília. Estranho terem pe-
go esses caras e levados à mar-
gem do rio”, comentou.

O presidente ainda afirmou 

estar sendo processado como se 
nada estivesse fazendo pela so-
lução do crime. Segundo Bol-
sonaro, milhares de pessoas so-
mem e ninguém se solidariza 
com elas — disse, dando a enten-
der que existe uma campanha da 
imprensa que utiliza o episódio 
envolvendo Dom e Bruno para 
causar desgaste ao governo.

“Tem um parlamentar, um 
partido político, que quer me 
processar por não ter achado o 
cara. Olha, eu não sei ao certo, 
mas acho que em torno de 60 
mil pessoas desaparecem no 
Brasil por ano, e não se preocu-
pam. Imagina: nós termos um 

filho desaparecido, desapare-
ceu como? O que fizeram com 
ele?”, indagou.

Ele também aproveitou para 
criticar a postura do ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso, que deu 
um prazo de cinco dias para que 
fossem passadas informações so-
bre o desaparecimento de Dom e 
Bruno. “Barroso, você podia me 
dar cinco dias para achar os 60 
mil desaparecidos no ano passa-
do e vem para cá dar umas dicas 
de como achar os desaparecidos 
e não apenas os dois que estão lá. 
Todos merecem a preocupação, 
dedicação e empenho da nossa 

parte. É muito fácil”, criticou.
Bolsonaro também desviou o 

assunto ao citar que na morte da 
missionária Dorothy Stang, em 
2005, durante o primeiro governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva — seu 
principal adversário na atual cor-
rida eleitoral —, o ex-presidente 
não foi responsabilizado.

“Desde o primeiro dia, do-
mingo retrasado, a nossa Ma-
rinha estava em campo. Es-
tão me culpando agora por is-
so. Quando mataram a Doro-
thy Stang, ninguém culpou o 
governo. Era de esquerda. Mas 
tudo bem, a gente vai fazer a 
nossa parte”, observou.

A Polícia Federal relatou ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
as “dificuldades” para o cumpri-
mento de decisões da Corte no 
âmbito da ação que tratou do 
plano de contenção da pande-
mia da covid-19 em terras indí-
genas. Segundo o delegado Paulo 
Teixeira de Souza Oliveira, chefe 
do Serviço de Repressão a crimes 
contra comunidades indígenas e 
conflitos agrários, há “falta de lo-
gística necessária” e “de recursos 
financeiros para custear a estru-
tura operacional”.

No relatório datado de 10 de 
junho e juntado aos autos da 
ação em que o STF proferiu uma 
série de decisões sobre a pro-
teção dos indígenas. As infor-
mações foram prestadas pela PF 
após a corporação ser instada 
pelo ministro Luís Roberto Bar-
roso a informar “as dificuldades 
encontradas para a garantia da 
segurança das comunidades e 
cumprimentos cautelares” nas 
terras dos ianomâmis. Tal despa-
cho se deu após a Corte ser pro-
vocada pela Articulação dos Po-
vos Indígenas do Brasil (Apib), 
que alegou descumprimento 

reiterado, pela União, de deci-
sões prolatadas pelo STF.

Plano de ação

No relatório apresentado ao 
STF, a PF sustentou que segue o 
Plano de Ação 7 Terras Indígenas, 
homologado parcialmente em 
agosto de 2020. Segundo a cor-
poração, no âmbito do programa 
foi dada à corporação a missão 
de “intervir nas terras indígenas 
para cessar as atividades crimi-
nosas ali cometidas, a partir de 
levantamentos próprios e de de-
mais interessados na ação”. Além 
disso, foi determinado que a cor-
poração investigasse os autores 
de tais delitos, “relacionados com 
desmatamento, grilagem de ter-
ras e exploração mineral ilegal”.

De acordo com o delegado 
Paulo Teixeira, as “maiores difi-
culdades” da PF em cumprir as 
decisões dadas pelo STF com re-
lação à proteção das terras indíge-
nas está a falta de “meios logísti-
cos necessários”, com necessida-
de de solicitação de apoio do Mi-
nistério da Defesa. “As tratativas 
com as Forças Militares se deram 

no âmbito do Ministério de De-
fesa, o qual manifestou, desde o 
primeiro contato sobre o tema, 
ainda em 2020, concordância em 
colaborar com as ações previstas, 
desde que houvesse dotação or-
çamentária correspondente e es-
ta fosse descentralizada ao Minis-
tério da Defesa”, afirmou.

A PF exemplificou a situação 
com a ação que seria realizada, 
em maio de 2021, na Terra Indí-
gena Munduruku. Segundo o re-
latório, quando os agentes já es-
tava em Jacareacanga (PA) veio 
“a informação de que o apoio 
do Ministério da Defesa não se 
concretizaria, em virtude de fal-
ta de orçamento”.

No documento, a corporação 
diz, ainda, que, em paralelo às 
tratativas com órgãos do gover-
no Federal, foi feito pedido de su-
plementação orçamentária para 
a PF para “sanar as dificuldades 
enfrentadas pela instituição, em 
especial materiais e financeiras”. 
O montante solicitado seria pa-
ra “custear despesas que órgãos 
parceiros porventura apresen-
tem em futuras ações no comba-
te a crimes ambientais”.

PF denuncia falta de recursos

Agentes da PF no Vale do Javari. Dificuldades para executar ações

João Laet/AFP

O caso do jornalista Dom Phil-
lips e do indigenista brasileiro 
Bruno Pereira no Vale do Javari 
chamou atenção do mundo pa-
ra a violência na Amazônia Le-
gal, que é marcada pela ação de 
organizações criminosas e au-
sência do poder público. A ele se 
juntam episódios de violência na 
região, como os assassinatos da 
missionária americana Dorothy 
Stang, em fevereiro de 2005, e do 
ambientalista Chico Mendes, em 
dezembro de 1988, além de ou-
tros que não tiveram a mesma 
repercussão.

Para o historiador Ronilson 
Costa, coordenador nacional 
da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), o episódio no Vale do Ja-
vari expõe “o quanto o Estado 

está ausente na região e como 
não há uma presença que dia-
logue com as demandas dos po-
vos tradicionais”. Levantamen-
to anual da CPT aponta que, so-
mente no ano passado, ocorre-
ram pelo menos 28 assassinatos 
por conflitos de terra. A maioria 
das vítimas é indígena. Rondônia 
é o estado com maior número de 
assassinatos (11) em casos seme-
lhantes no ano passado.

Em janeiro deste ano, uma 
família de ambientalistas foi as-
sassinada em São Félix do Xin-
gu, no sudeste do Pará. José Go-
mes, conhecido como Zé do La-
go, a mulher, Márcia Lisboa, e a 
filha adolescente do casal foram 
encontrados mortos na proprie-
dade em que moravam, onde 

desenvolviam trabalhos de pro-
teção da floresta.

Em 2019, o colaborador da 
Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai) Maxciel Pereira dos Santos 
foi morto a tiros em sua casa, em 
Tabatinga (AM). Ele fazia parte 
da Frente de Proteção Etnoam-
biental do Vale do Javari e, assim 
como Bruno e Dom, trabalhava 
no combate à extração de madei-
ra, garimpo e pesca ilegais. O ca-
so segue impune até hoje.

Ainda em 2019, Paulo Pauli-
no Guajajara, guardião da flores-
ta na Terra Indígena Araboia, no 
Maranhão, foi assassinado a ti-
ros. Ele fazia parte de um grupo 
de segurança no território e era 
responsável por denunciar in-
vasores, conforme informações 

do Conselho Indigenista Missio-
nário (Cimi).

No ano anterior, Zezico Gua-
jajara, outro líder que denuncia-
va exploração ilegal de recursos 
na Terra Indígena Araboia, tam-
bém foi morto a tiros.

Em 2017, 10 trabalhadores 
sem-terra foram mortos por po-
liciais militares na Fazenda San-
ta Lúcia, a 60km do município de 
Pau D’Arco, no Pará. Os suspei-
tos foram presos em 2018. Me-
ses depois, o líder do acampa-
mento sem-terra, Rosenildo Pe-
reira de Almeida, também foi as-
sassinado.

Violência

Fontes apontaram que o 

avanço do desmatamento, da 
exploração de recursos natu-
rais e de conflitos fundiários 
ajuda a compreender a dinâ-
mica da violência na região. 
Outro fator seria a presença 
de facções de crime organi-
zado, em constante dispu-
ta pelas rotas de tráfico de 
drogas.

O Brasil figura, atualmen-
te, entre os primeiros de um 
ranking elaborado pela ONG 
Global Witness, que analisa os 
lugares mais perigosos para a 
atuação de defensores da ter-
ra e do meio ambiente. No ano 
passado, o país ocupou a quar-
ta posição na lista em quanti-
dade de ativistas da área víti-
mas de assassinatos.

Região tem longo histórico de assassinatos

“Foi solicitado crédito adicio-
nal ao Ministério da Economia 
para operações interagências no 
valor de R$ 48.137 500,00, através 
do pedido SIOP 278032/9100, no 
bojo da Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental- 
ADPF 709/2020, tendo em vista 

que os custos operacionais para 
deslocamentos nas áreas serem 
extremamente onerosos, preci-
sando do apoio das Forças Arma-
das Brasileira para cumprimento 
das missões. Ainda se encontra 
pendente de análise o pedido”, 
registra o ofício.
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Vitória do governo na 
batalha dos combustíveis
Câmara conclui aprovação do PLP que fixa teto de 17% para o ICMS incidente sobre os produtos. Texto segue à sanção presidencial

P
or 307 votos favoráveis 
e um contrário, a Câma-
ra concluiu a votação do 
Projeto de Lei Comple-

mentar (PLP) 18/2022, que fixa 
um teto de 17% para o Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) incidente em 
combustíveis, gás natural, ener-
gia elétrica, transporte público 
e telecomunicações. A proposta 
vai, agora, à sanção do presiden-
te Jair Bolsonaro.

O texto-base aprovado pelo 
Senado já havia sido avalizado, 
também, no plenário da Câmara, 
na terça-feira, por 348 votos favo-
ráveis e nenhum contrário, mas, 
devido a um problema técnico 
no painel de votação, o presiden-
te da Casa, Arthur Lira (PP-AL), 
preferiu retomar a votação do 
zero. A princípio, os deputados 
usariam a sessão de ontem ape-
nas para apreciar as alterações 
que o relator, Elmar Nascimen-
to (União-BA), fez no texto pro-
veniente do Senado, como havia 
sido combinado anteriormente. 

A aprovação do PLP dois dias 
após o texto avançar no Senado, 
mesmo com uma semana curta 
devido ao ferido de Corpus Ch-
risti, só foi possível por inter-
venção de Lira, um dos caciques 
do Centrão, grupo de apoio do 
governo no Congresso. 

Após a vota-
ção de ontem, 
Lira enviou um 
recado aos go-
vernadores, críti-
cos do PLP, e afir-
mou que a me-
dida não é con-
tra os estados, 
mas, sim, para 
enfrentar a in-
flação galopante 
“por consequên-
cia da pandemia 
e por fatores in-
ternacionais (a 
invasão da Rús-
sia à Ucrânia)”. 
O presidente 
da Câmara dis-
se, também, que 
o texto é a favor 
da população brasileira, especial-
mente para a proteção “dos mais 
vulneráveis”. 

“O Congresso Nacional criou 
um teto de ICMS para combus-
tíveis, energia elétrica, transpor-
tes coletivos e telecomunica-
ções. Devolve ao povo dinheiro 
do povo num momento crítico 
da economia mundial”, escreveu 
nas redes sociais. “Os teóricos 
do ideal e os escoliastas da per-
feição veem o cenário global se 
deteriorando e encontram nes-
se fato o motivo para acharem 
as medidas insuficientes. Fazer 
nada seria melhor então? O fato 
é que o mundo e o Brasil vivem o 
resultado de ondas sucessivas e 
sem precedentes de crises de lar-
ga escala. O nosso compromis-
so continua o mesmo: proteger 
os mais vulneráveis, hoje, ama-
nhã. Sempre.”

O autor do projeto, deputado 
Danilo Forte (União-CE), come-
morou a aprovação e disse que 
os governadores fizeram um lo-
bby “nocivo” contra a aprecia-
ção da matéria. “O povo brasi-
leiro está angustiado e sofrido 
com a carestia, com a inflação 
de preços indutores de geração 
e formação de outros preços, 
como energia, gasolina, com-
bustível, telecomunicação”, res-
saltou. “É muito difícil, nesta 
Casa, defender o povo, porque 
o lobby dos ricos, o lobby dos 

governadores que tentaram tor-
pedear essa matéria é muito cla-
ro, foi visível. E quem vence o lo-
bby nocivo à sociedade brasilei-
ra é a força do povo.”

Prejuízos

Estados, municípios e inte-
grantes da oposição no Con-
gresso sustentam que a medida 
não dará solução à escalada de 
preço dos combustíveis. Além 
disso, provocará prejuízos aos 
entes federativos, devido à per-
da de arrecadação. “A União está 
lucrando com a alta do preço do 
petróleo e deve arrecadar, neste 
ano, cerca de R$ 40 bilhões em 
royalties e participação espe-
cial, além de pelo menos R$ 32 
bilhões em dividendos da Petro-
bras apenas no primeiro semes-
tre”, afirmou, em nota, a Confe-
deração Nacional dos Municí-
pios (CNM). “Esse recurso seria 
suficiente para compensar es-
tados e municípios pela perda 
permanente. Agrava-se a isso o 
fato de que, provavelmente, tra-
rá pequena repercussão no pre-
ço dos combustíveis.” 

O Comitê Nacional dos Se-
cretários Estaduais de Fazenda 
(Comsefaz) sustentou que have-
rá uma perda de arrecadação na 
ordem de R$ 115 bilhões com a 
fixação do teto do ICMS. “Além 
de não garantir a redução nos 

preços dos com-
bustíveis, a re-
núncia de cer-
ca de R$ 115 bi-
lhões de ICMS 
imposta aos es-
tados afeta dire-
tamente a pres-
tação de servi-
ços públicos es-
senciais à popu-
lação, em espe-
cial a mais po-
bre”, publicou 
o Comsefaz. Já 
a Secretaria do 
Tesouro Nacio-
nal aponta que 
os entes fede-
rativos sofrerão 
perdas na ordem 
de R$ 53 bilhões, 

o que, na avaliação do governo 
federal, é possível absorver. 

O relatório de Elmar Nasci-
mento acatou total ou parcial-
mente nove das 15 emendas do 
parecer do senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), com 
mudanças nos mecanismos de 
compensação aos estados pelas 
perdas arrecadatórias. 

O parecer aprovado pelo Se-
nado previa ativar o mecanismo 
casos os estados tivessem per-
das arrecadatórias superiores a 
5%, mas somente em relação 
aos itens citados no PLP (com-
bustíveis, energia elétrica e ser-
viços de telecomunicações e de 
transporte público). Os deputa-
dos, porém, retomaram o tex-
to original: que a perda deve ser 
considerada em relação ao ICMS 
total, sobre todos os bens e servi-
ços. A Câmara ainda derrubou a 
emenda incluída pelos senado-
res de que a perda fosse corrigi-
da pela inflação (IPCA). 

O governo tenta reduzir o pre-
ço dos combustíveis com a inten-
ção de melhorar o desempenho 
do presidente Jair Bolsonaro (PL) 
nas pesquisas de intenção de vo-
to — lideradas pelo ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 
Por isso, a parte da União na pro-
posta será zerar, até 31 de dezem-
bro, os tributos federais Cide e 
Pis/Cofins, que somam R$ 0,69 
no preço da gasolina. 

 » RAPHAEL FELICE

A nossa luta 
não é contra os 
governadores, 
nem eles contra 
nós, mas é de 
todos a favor  
da população”

Arthur Lira (PP-AL), 

presidente da Câmara

VISITE NOSSAS
CENTRAIS DE VENDAS
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RESIDENCIAL NÍVIO GONÇALVES

307 Noroeste
2 e 3 Qtos
Cob. Duplex

73 a 170 m2
DE CONFORTO
E VISTA LIVRE

Perspectiva do living - apto 2 quartos

ENTREGA JUN/23 2 QUARTOS 3 QUARTOS COB. DUPLEX

VISITE O
APTº DECORADO

73 a 84 m2
1 suíte
Até 2 vagas de garagem

115 m2
1 suíte
Até 2 vagas de garagem

148 a 170 m2
1 suíte
2 vagas de garagem

QUALIDADES VANTAGENS

2 salões de festas
Piscina com raia de 12 m
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Brinquedoteca

Plantas flexíveis
Lazer na cobertura e no pilotis
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Compensa aí

    Depois do desaparecimento de Dom 
Phillips e do indigenista Bruno Araújo, há 
dentro do grupo bolsonarista moderado 
quem defenda, pelo menos, o anúncio de 
uma força-tarefa que permita ao governo 
mostrar que existe algum controle sobre 
a região. Afinal, lá fora, a ideia é de que a 
Amazônia neste governo virou terra sem lei e 
comandada pelo narcotráfico. A ordem agora 
é tentar desfazer essa imagem.  

Quem muito fala...

...Dá bom dia a cavalo. Até os bolsonaristas 
consideram que o presidente Jair Bolsonaro 
entrou com o “pé esquerdo” nos comentários 
sobre o desaparecimento de Dom Phillips 
e do indigenista Bruno Araújo, ao dizer que 
o jornalista era “malvisto na região”. Até 
aqui, pelo que se sabe, Dom era considerado 
persona non grata por quem descumpre a 
legislação.

Contramão

  Enquanto os técnicos tributaristas pedem 
uma reforma tributária ampla, os congressistas 
fazem mais um “puxadinho”. Na próxima 
terça-feira, a Câmara votará uma proposta de 
emenda constitucional para manter a diferença 
de alíquota entre o etanol e a gasolina. O 
objetivo é garantir a competitividade do álcool 
combustível perante os fósseis.

PT vai propor reforma 
tributária ampla

Em palestra no 6º Congresso Luso-Brasileiro 
de Auditores Fiscais, em Salvador, o economista 
Guilherme Mello, coordenador do Núcleo de 
Acompanhamento de Políticas Públicas do PT, 
defendeu que, concomitantemente à PEC 110 da 
reforma tributária, o Congresso discuta a reforma 
na tributação direta, por uma revisão do imposto de 
renda, em especial, sobre lucros e dividendos. 

“Cada vez mais estou convencido de que, se a 
gente quiser fazer uma verdadeira mudança na 
estrutura tributária, voltada para o novo modelo 
de desenvolvimento, a gente precisa discutir, junto 
com a tributação indireta, a tributação direta”, 
disse. “E por um motivo muito simples: os maiores 
problemas da estrutura tributária brasileira estão 
na sua composição. Se não mudar a tributação 
direta, não consegue reduzir a indireta. A não ser 

que decida abandonar de vez a Constituição de 
1988, o estado de bem-estar social; acaba com o 
SUS, com a previdência pública. Como esse parece 
não ser o objetivo da sociedade brasileira, a gente 
vai ter que entrar na discussão sobre como avançar 
na tributação sobre lucro e propriedade e reduzir a 
tributação indireta”, argumentou Mello.

Em tempo: o economista do PT fez questão 
de frisar que colocava ali suas opiniões pessoais. 
Mas, dentro do partido, não há dúvidas de que a 
PEC 110, centrada na tributação sobre o consumo, 
é insuficiente para resolver os problemas do 
Brasil. Por isso, vem por aí, no projeto petista, uma 
mexida geral no sistema de impostos do país para 
tornar a distribuição mais justa. Falta combinar 
com o setor financeiro e o mercado, que ainda 
não se convenceram dessa necessidade.

CURTIDAS

Contagem regressiva/ 
Em duas semanas, o 
ex-governador de São Paulo 
Marcio França (foto), do PSB, 
definirá seu futuro político. 
Aliados preveem que ele não 
terá condições de manter a 
candidatura ao Palácio dos 
Bandeirantes sozinho. 
 
Não cante vitória/ Mesmo 
que não seja candidato ao 
governo, França não está 
convencido de que deve 
apoiar o ex-prefeito paulistano 
Fernando Haddad, do PT. O 
líder do PSB tem conversado 
com correligionários de Rodrigo 
Garcia, do PSDB. 
 
Por falar em vitória.../ A 
votação expressiva em favor 
do projeto que limita o ICMS 
dos combustíveis mostrou 
que, num ano eleitoral, os 
congressistas vão aprovar tudo 
o que apresentar um discurso 
favorável ao contribuinte. Por 
isso, na área econômica, já 
tem muita gente defendendo 
logo o recesso.

Corpus Christi/ Bom feriado 
a todos.

Há um amadurecimento da reforma 

tributária do ponto de vista técnico. 

Esperamos que isso ajude a 

remover os obstáculos políticos”

Mauro Silva, presidente da União Nacional 
dos auditores fiscais (Unafisco), sobre as 
chances de votar a emenda constitucional 110, 
em tramitação no Senado, no próximo ano
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O 
balão de ensaio lança-
do pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL) sobre a 
possibilidade de ter a 

deputada federal e ex-ministra 
da Agricultura Tereza Cristina 
(PP-MS) como companheira de 
chapa na campanha pela reelei-
ção é reflexo de uma estratégia 
à qual os principais assessores 
palacianos já estão acostuma-
dos. O chefe do Executivo tem 
por hábito soltar teses antes de 
tomar decisões que afetem seu 
futuro político, sem abrir mão 
das próprias convicções. 

Ao assumir publicamente a 
possibilidade de não bancar pa-
ra a vaga o nome do general 
Braga Netto, atual assessor di-
reto do presidente no Palácio do 
Planalto, Bolsonaro testa o con-
selho que tem recebido da ala 
política que o cerca: o de que 
Tereza Cristina poderia “arejar” 
a chapa, aproximando-o não só 
do eleitorado feminino quan-
to do eleitor não bolsonarista, 
mas conservador.

Ontem, Bolsonaro voltou a to-
car no assunto, dando mostras de 
que pretende alimentar esse de-
bate por mais algum tempo. Em 
entrevista à jornalista Leda Na-
gle, ele fez questão de frisar que o 
nome do general ainda é uma hi-
pótese. “Eu nem falei que o Braga 
Netto é meu vice, como é que vou 
trocar? Vou trocar de esposa se 
nem me casei ainda? Braga Net-
to teve uma passagem marcante 
pelo Rio de Janeiro, na interven-
ção. Fez um trabalho excepcio-
nal comigo, aqui, um ministério 
difícil (da Defesa). É cotadíssimo 
(para vice)”, disse.

Sobre Tereza Cristina, decla-
rou ser um “excelente nome”, 
com “poder de articulação”. 

“Cotadíssima, excelente pessoa 
também. Querem fazer uma bri-
ga aí, homem e mulher. Vão que-
rer falar que eu prefiro não uma 
mulher, mas um homem, ou en-
tão tumultuar”, comentou.

Os dois deixaram seus respec-
tivos cargos de ministro para dis-
putar as eleições de outubro. Te-
reza Cristina está em pré-campa-
nha por uma vaga ao Senado por 
Mato Grosso do Sul. Braga Net-
to aguarda a confirmação de seu 
nome como vice. “Tereza Cristi-
na é um nome excepcional para 
o Senado, como é excepcional 
para ser vice também, pelo seu 
poder de articulação. Mas, não 
está batido o martelo sobre o no-
me dela nem sobre Braga Netto”, 
reforçou o presidente.

O Correio conversou com 
fontes palacianas ligadas tanto 
à ala política quanto à militar e, 
em ambos os casos, nenhuma 
delas viu na notícia qualquer in-
dício de “confronto” ou de “dis-
puta” pela preferência do pre-
sidente. “Não existe disputa ne-
nhuma, o que há são visões di-
ferentes”, disse um interlocutor, 
para quem “militar não faz polí-
tica”. O que o chefe do Executivo 
exige, segundo essa fonte, é con-
fiança no seu futuro parceiro — 
ou parceira — de chapa. “Braga 
Netto tem 100% da confiança do 
presidente. Tereza Cristina, nem 
tanto”, ressalvou.

O nome da ex-ministra não 
foi lançado de forma aleatória. 
O fato de Bolsonaro estar pra-
ticamente estacionado há me-
ses nas pesquisas de intenção 
de votos exige, para a ala polí-
tica do Planalto, um movimen-
to mais vigoroso em direção ao 
eleitorado não bolsonarista, em 
especial, as mulheres, responsá-
veis pelos maiores índices de re-
jeição ao presidente. “Nós temos 

Potencial para ofuscar militar

 Com o vice na chapa ainda indefinido, Bolsonaro rasga elogios à ex-ministra Tereza Cristina, diz considerá-la 
“cotadíssima”, mas não descarta escolher Braga Netto como companheiro na busca pela recondução ao Planalto

 » VINICIUS DORIA

Guilherme Martimon/Mapa

A ex-ministra Tereza Cristina é vista como capaz de “arejar” chapa do presidente e atrair voto feminino

ELEIÇÕES /

um problema sério com o voto 
feminino, e uma mulher areja-
ria a chapa”, analisou esse inter-
locutor. Para ele, Tereza Cristina 
pode ser “a novidade” que falta 
para movimentar a pré-campa-
nha. Pesam, também, a favor da 
deputada o traquejo político e a 
boa interlocução com o agrone-
gócio, principal base de apoio do 
presidente no setor econômico.

O fato de a deputada ser do 
PP, legenda presidida pelo atual 
ministro da Casa Civil, Ciro No-
gueira, pesa pouco na decisão 
do chefe do Executivo. Tereza é 
egressa do DEM, que fundiu-se 
com o PSL para dar origem ao 
União Brasil. Por divergências 
internas, a ex-ministra decidiu 
trocar de agremiação. As rela-
ções entre ela e Ciro Nogueira 

Liderança

Na última pesquisa para o Senado em Mato Grosso do Sul 
— da RealTime Big Data, divulgada na terça-feira —, Tereza 
Cristina lidera a disputa com 28% das intenções de voto, 
seguida pelo ex-juiz federal Odilon de Oliveira (PSD), com 15%; 
e pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (União 
Brasil), com 12%. 

Lula: limite 
de debates

O comando da campanha do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) pediu que jornais e 
emissoras de rádio e tevê se or-
ganizem em pool para a realiza-
ção de, no máximo, três debates 
entre candidatos à Presidência 
no período eleitoral. O formato 
é semelhante ao que ocorre nos 
Estados Unidos.

Em ofício enviado à Asso-
ciação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão (Abert) e 
à Associação Nacional de Jor-
nais (ANJ), ontem, partidos 
que compõem a coligação pe-
tista disseram ser inviável ao 
candidato comparecer a todos 
os debates previstos por veícu-
los de comunicação no perío-
do de 45 dias que antecede o 
primeiro turno.

“No caso do Brasil, acredita-
mos que a organização de até 
três debates nacionais permi-
tiria a contribuição das emis-
soras para o processo eleitoral, 
preservando a mobilidade dos 
candidatos para o diálogo de-
mocrático e direto com a popu-
lação e seus aliados regionais”, 
escreveram, em nota.

Drone

Três pessoas foram detidas 
pela polícia ontem, em Uber-
lândia (MG), suspeitas de ope-
rar um drone que despejou lí-
quido malcheiroso sobre apoia-
dores petistas que aguardavam 
Lula na Universidade do Triân-
gulo Mineiro, em evento com o 
ex-prefeito de Belo Horizonte 
Alexandre Kalil. 

são institucionais. “Ciro mal co-
nhece Tereza”, confidenciou ao 
Correio um assessor da Casa Ci-
vil. Ele reconhece que a parla-
mentar fez “um ótimo trabalho” 
no Ministério da Agricultura e 
demonstrou lealdade a Bolsona-
ro. A fonte acredita que a depu-
tada aceitará o convite, caso se-
ja essa a decisão do presidente.

O gabinete de Tereza Cristina 
informou, por meio de nota, que 
ela está “concentrada no exercí-
cio do mandato parlamentar e, 
nos fins de semana, na pré-cam-
panha ao Senado, viajando pelo 
estado e participando de encon-
tros, eventos e reuniões”. A asses-
sores, tem dito que não recebeu 
nenhum convite do presidente. 
(Colaborou Cristiane Noberto)
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Após uma sequência de altas 
durante a semana, o dólar co-
mercial recuou 2,11%, ontem, 
fechando a R$ 5,026 na venda. 
O mercado acompanhou a mo-
vimentação do exterior com o 
anúncio da nova taxa básica de 
juros norte-americana. O Ibo-
vespa, principal índice da Bolsa 
de Valores de São Paulo (B3), por 
sua vez, interrompeu uma série 
de oito quedas e fechou com ga-
nho de 0,73%, a 102.807 pontos. 

Apesar de o Federal Reserve 
(Fed), o banco central dos Esta-
dos Unidos, ter aumentado os ju-
ros em 0,75 ponto percentual — a 
maior alta em quase 30 anos — e 
sinalizar que novos reajustes vi-
rão, o mercado preferiu ver o “co-
po meio cheio”, e respirou alivia-
do com declarações do presiden-
te do órgão, Jerome Poweel. 

“Ele disse que há chance de 
o ritmo de elevação dos juros 

voltar para 0,5 ponto percentual, 
e que não quer tornar 0,75 um 
patamar comum de alta, afir-
mando que foi algo excepcio-
nal”, observou o estrategista da 

RB Investimentos, Gustavo Cruz.
Desde a última sexta-feira, 

após a divulgação de que a infla-
ção americana em maio avançou 
1%, muito acima do esperado, o 

mercado vinha se posicionando 
com cautela. A fala de Powell dimi-
nuiu incertezas, sinalizando que a 
política monetária americana se 
compromete a derrubar a inflação 
sem prejudicar a atividade econô-
mica. Com isso, os principais ín-
dices acionários norte-america-
nos, que vinham acumulando per-
das, reagiram positivamente: Dow 
Jones (+1%), S&P 500 (+1,46%) e 
Nasdaq (+ 2,50%). O movimento 
se repetiu na bolsa brasileira.

“O fato de o Fed correr atrás da 
curva e tentar evitar ao máximo 
a inflação na economia também 
acaba sinalizando a expectati-
va do tamanho da recessão que 
poderia acontecer por lá. Quan-
to mais eles demorassem para 
admitir o cenário inflacionário e 
postergassem decisões mais du-
ras em relação aos juros, maior 
seria o risco dessa transmissão 
inflacionária”, avaliou a econo-
mista chefe da Veedha Investi-
mentos, Camila Abdelmalack.

Euro

R$ 5,257

Comercial, venda 
na quarta-feira

CDB

13,18%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.212

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Janeiro/2022                  0,54
Fevereiro/2022               1,01
Março/2022                    1,62
Abril/2022                       1,06
Maio/2022                      0,47

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

R$ 5,026
(-2,11%)

9/junho 4.915

10/junho 4,988

13/junho 5,115

14/junho 5,134

Na quarta-feira

Capital de giro

6,76%
1%

Nova York

Bolsas
Na quarta-feira

0,73%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

 10/6            13/6           14/6 15/6

102.807105.481
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Copom eleva juros 
e indica nova alta
Taxa Selic vai a 13,25% ao ano. Segundo 
o Banco Central, inflação preocupa 
e “é apropriado que o ciclo de aperto 
monetário continue avançando”

O 
Comitê de Política Mo-
netária (Copom), do 
Banco Central, cumpriu 
o que havia sinalizado 

em maio e decidiu, ontem, ele-
var a taxa básica da economia 
(Selic) pela 11ª vez consecutiva e 
ainda deixou a porta aberta pa-
ra novas altas. O reajuste de 0,50 
ponto percentual fez os juros bá-
sicos subirem para 13,25% ao 
ano, o maior patamar desde ja-
neiro de 2017. 

Com a nova taxa Selic, o Bra-
sil se mantém na liderança do 
ranking mundial de juros reais 
(descontada a inflação) em uma 
listagem de 40 países elaborada 
pela Infinity Asset Management, 
que considera a previsão dos ín-
dices de preços para os próximos 
12 meses. O país aparece no pri-
meiro lugar da lista, com taxa real 
de 8,10% ao ano, à frente de vizi-
nhos, como a Argentina, que tem 
juro real negativo de -14,16%.

A decisão do Copom foi unâ-
nime e em linha com as expecta-
tivas do mercado. A definição vei 
horas depois de o Federal Reser-
ve (Fed, o banco central dos EUA) 
elevar a taxa básica do país em 
0,75 ponto percentual — a maior 
variação desde 1994 —, aceleran-
do o ritmo de ajuste monetário 
na maior economia do mundo.

Apesar de ter iniciado os au-
mentos dos juros em março de 
2021, o Copom não deu sinais de 
quando vai interromper a traje-
tória de alta da taxa básica brasi-
leira. Em comunicado, informou 
que fará um ajuste “de igual ou 
menor magnitude” na próxima 
reunião, em agosto, deixando a 
porta aberta para novos reajus-
tes. “O Copom considera que, 
diante de suas projeções e do ris-
co de desancoragem das expec-
tativas para prazos mais longos, é 

apropriado que o ciclo de aperto 
monetário continue avançando 
significativamente em território 
ainda mais contracionista”, infor-
mou o texto.

Diante do cenário incerto pa-
ra a inflação no país e no mun-
do, analistas não descartam que 
a Selic possa chegar a 14% até o 
fim do ano. Eles lembram que as 
previsões para a inflação de 2023 
não param de subir e alertam que 
o BC não conseguirá cumprir 
a meta por três anos seguidos, 
apesar das recentes medidas de 
redução de impostos. Em 2021, 
o Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) subiu 10,06%, 
quase o dobro do teto da meta, 
de 5,25%. Neste ano, o teto é de 
5%, e, em 2023, passa para 4,75%.

Previsões

Arley Júnior, estrategista de In-
vestimentos do Santander Bra-
sil, lembrou que a inflação está 
muito disseminada, e, portanto, a 
tendência é de que os juros con-
tinuem subindo, podendo ficar 
acima de 14% até o fim do ano. “O 
índice de difusão do IPCA é mui-
to alto, de 72% em maio. Não são 
apenas os preços dos combustí-
veis que estão aumentando, mas 
quase todos os itens pesquisados, 
e será difícil para o Banco Central 
conseguir trazer a inflação para a 
meta antes de 2024”, avaliou. Pe-
las projeções do banco, o IPCA 
deverá encerrar o ano em 9,5%, 
mas uma taxa em torno de 10% 
não está descartada. 

No comunicado, o Copom an-
tecipou as previsões do boletim 
Focus — que não é divulgado 
desde o início de maio por conta 
da greve dos servidores da autar-
quia. As expectativas do merca-
do para a inflação em 2022, 2023 
e 2024 encontram-se em 8,5%, 
4,7% e 3,25%, respectivamente. 

Já no cenário de projeções do 
Copom, situam-se em 8,8%, pa-
ra 2022, em 4%, para 2023, e em 
2,7%, para 2024, mas “não in-
corporam o impacto das medi-
das tributárias sobre preços de 
combustíveis, energia elétrica e 
telecomunicações que estão em 
tramitação”, diz a nota.

Para Roberto Padovani, eco-
nomista-chefe do Banco BV, o 
ponto mais importante do comu-
nicado foi a sinalização de que o 
ciclo de aperto monetário não se 
encerrou. Contudo, ele fez uma 
ressalva sobre as projeções do 
BC para a inflação. “As estimati-
vas do BC estão muito otimistas, 
em parte, porque não incorpo-
ram a volta dos impostos sobre 

os combustíveis, e isso quer dizer 
que há mais espaço para altas do 
que o sinalizado”, disse.

“O cenário que o BC coloca 
agora, de preocupação com a 
inflação, vai se manter, porque 
ainda tem pressão nos preços 
do petróleo, no câmbio, neste 
ano e no ano que vem. As ex-
pectativas para a inflação de 
2023 estão subindo. Elas deram 
um salto nos últimos dias e de-
vemos rever nossas projeções 
também”, disse Sergio Vale, eco-
nomista-chefe da MB Associa-
dos. Ele prevê que a Selic che-
gará a 13,75% em agosto, mas 
admite que há grandes chan-
ces de os juros ficarem acima 
de 14% neste ano.

 » ROSANA HESSEL

Mercados em dia de trégua
 » RAFAELA GONÇALVES

Promessa de moderação de Jerome Powell encorajou investidores

 AFP

Não são apenas os preços dos combustíveis que 
estão aumentando, mas quase tudo, e será difícil 
para o Banco Central conseguir trazer a inflação 
para a meta antes de 2024”

Arley Júnior, estrategista de investimentos do Santander Brasil
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CONJUNTURA

Conta de luz pode baixar 19,5%
Redução, segundo diretora da Aneel, deve ser provocada pela diminuição do ICMS incidente sobre energia elétrica e 
devolução de PIS/Cofins cobrado a mais nas faturas, além de repasses da Eletrobras para conta que regula tarifas

O 
consumidor poderá ser 
beneficiado com uma re-
dução média de 19,5% 
na conta de luz ainda 

neste ano, caso passem a vigo-
rar os projetos de lei que deter-
minam o piso do Imposto de Cir-
culação de Mercadoria e Serviços 
(ICMS) e do crédito tributários 
de PIS/Cofins, que já foram apro-
vados pelo Congresso e enviados 
para sanção presidencial. Além 
disso, os recursos da privatização 
da Eletrobras também contribui-
rão para a redução das tarifas.

A estimativa foi apresentada 
pela diretora-geral substituta da 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), Camila Bomfim, em 
audiência pública, ontem, na Co-
missão de Minas e Energia da Câ-
mara dos Deputados. O indica-
dor de 19,5% de redução corres-
ponde cumulativamente a três 
iniciativas isoladas.

Uma diminuição média de 
12% na tarifa é referente ao pro-
jeto que determina a aplicação 
do piso do ICMS, em geral 17% 
ou 18%, sobre a energia elétrica 
(PLP 18/22). “Na tarifa hoje paga 
pelo consumidor de energia elé-
trica, 30% são destinados para 
tributos federais e estaduais. En-
tão essa medida contribui bas-
tante para a efetiva redução de 
custo. É uma medida estrutu-
ral, e a gente já vem alertando 
sobre essa necessidade de di-
minuir a incidência de tributos 
sobre a energia elétrica há mui-
tos anos”, afirmou.

Já a redução de 5,2% nos rea-
justes de tarifa se deve à pro-
posta que especifica os procedi-
mentos para a Aneel devolver ao 

consumidor, via tarifa de ener-
gia, os valores de PIS e Cofins re-
colhidos a mais pelas distribui-
doras (PL 1280/22).

O projeto reflete decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
que considerou inconstitucional 
incluir o ICMS na base de cálculo 
desses tributos. De acordo com 
dados da Aneel, dos R$ 60,3 bi-
lhões em créditos a devolver pela 
União às distribuidoras, R$ 47,6 
bilhões ainda não foram restituí-
dos aos consumidores.

Ainda de acordo com Cami-
la Bomfim, os principais fatores 
de pressão sobre as tarifas de 
energia dos últimos dois anos 
foram a pandemia de covid-19, 
o aumento da taxa de câmbio, a 
inflação, a crise de suprimento 
de combustíveis e a crise hídri-
ca de 2021, que foi a pior dos úl-
timos 91 anos.

Eletrobras

A privatização da Eletrobras 
trará ainda a redução de 2,3% nas 
contas de luz. Um aporte de R$ 5 
bilhões está previsto no processo 
de capitalização da estatal como 
repasse à Conta de Desenvolvi-
mento Energético (CDE).

A expectativa é que o valor se-
ja repassado em agosto. No en-
tanto, na última terça-feira, a se-
cretária-executiva do Ministério 
de Minas e Energia, Marisete Pe-
reira, afirmou que a transferência 
pode ocorrer até julho. 

Além dos R$ 5 bilhões deste 
ano, a capitalização da Eletro-
bras prevê que a companhia e 
suas subsidiárias façam novos 
aportes na CDE nos próximos 
anos. São esperados repasses de 
R$ 32 bilhões.

Camila Bomfim: pandemia, alta de combustíveis e crise hídrica pressionaram custos nos últimos anos 

Elaine Menke/Câmara dos Deputados

 » MICHELLE PORTELA

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, afirma que o Brasil 
está “decolando de novo”, mas, 
na verdade, o país cresce muito 
pouco desde a recessão de 2015 
e 2016 e, para piorar, os números 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
do primeiro trimestre de 2022 
mostram que o economia per-
deu a capacidade de crescer de 
forma sustentável.

Apesar da alta de 1% no PIB 
do primeiro trimestre, na com-
paração com o três meses ante-
riores, o potencial de crescimen-
to do país passou para 0,4% no 
período, de acordo com dados 
da MB Associados. A consultoria 

que prevê crescimento de 1% do 
PIB neste ano e de 0,5% em 2023, 
lembra que, entre 2010 e 2011, o 
PIB potencial era de 3,5%, mas 
recuou para 0,7% entre 2012 e 
2022. “O PIB potencial baixou 
muito nos últimos anos e perdeu 
ainda mais força no atual gover-
no”, destacou o economista-che-
fe da MB, Sérgio Vale, em entre-
vista ao Blog do Vicente.

O PIB potencial é um impor-
tante indicador na metodologia 
do Banco Central (BC) para a 
condução da política monetá-
ria, pois é o termômetro que in-
dica se a economia cresce aci-
ma ou abaixo da sua capacida-
de. Quando estiver crescendo 
acima do potencial, pode haver 

pressão inflacionária e, com is-
so, o Comitê de Política Monetá-
ria (Copom), do BC, precisa ele-
var os juros. 

De acordo com Vale, embora 
o país venha crescendo pouco, o 
encolhimento do PIB potencial 
tem ajudado a criar pressões in-
flacionárias, ao lado do choque 
de preços das commodities de-
vido à guerra na Ucrânia.

“A saída da pandemia, que 
ajuda o setor de serviços, e o efei-
to das commodities, que impac-
ta positivamente o interior, tem 
feito a economia crescer mais 
do que teria condições sem ge-
rar pressões inflacionárias”, des-
tacou Vale em relatório divulga-
do ontem a clientes.

País perde capacidade de crescer 
 » ROSANA HESSEL

A Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI) melhorou a 
previsão para o crescimen-
to do Produto Interno Bruto 
(PIB) deste ano, passando de 
1% para 1,4%, mas, assim co-
mo a maioria dos agentes fi-
nanceiros piorou as previsões 
para a inflação, conforme os 
dados do Relatório de Acom-
panhamento Fiscal (RAF), di-
vulgado ontem. E a estimati-
va de crescimento para 2023 
foi reduzida de 1% para 0,8%.

“Ao longo do segundo semes-
tre, espera-se contração do PIB, 
dada a influência da política 
monetária mais restritiva e a 
desaceleração do crescimento 
mundial sobre o desempenho 
da economia. O baixo carrega-
mento estatístico deixado pelo 
desempenho negativo do PIB 
no final de 2022 motivou um 
pequeno ajuste da estimativa 
para o crescimento do PIB em 
2023 de 1% para 0,8%”, destacou 
a entidade no relatório.

Pelas novas previsões da IFI, 
a alta do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) des-
te ano será de 8,6% em vez de 
7,9%, como previsto anterior-
mente pela entidade do Senado 
Federal responsável por moni-
torar as contas públicas. 

A estimativa para o indicador 
da inflação oficial em 2023 foi 
elevada de 4% para 4,2%, devi-
do à inércia inflacionária e à al-
ta dos preços das commodities, 
que não dá trégua no cenário in-
ternacional. (RH)

IFI revê 
estimativas 
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No Brasil, as doenças raras atingem cerca de 13 milhões de pessoas, segundo
estima a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para incentivar o diagnóstico
precoce, há um ano, foi sancionada a lei que amplia o número de doenças que
poderão ser diagnosticadas por meio de triagem neonatal no país — o famoso
Teste do Pezinho —, passando de seis para 50. O novo teste está em vigor desde o
dia 26 de maio. Na prática, porém, ainda existe muito a avançar no combate a
esses quadros clínicos.

Para promover uma ampla discussão sobre o tema, convidamos especialistas e
familiares de pacientes para analisarem o cenário e os principais desafios na
implementação da AME no Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN).
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EUA alertam China  
após Xi apoiar Putin 

Presidente chinês telefona para o colega russo e assegura cooperação em temas de soberania e segurança. Washington adverte Pequim 
a não ficar do lado errado da história e envia ajuda a Kiev. ONU denuncia que crianças ucranianas são levadas à Rússia para adoção 

A 
reação de Washington 
veio poucas horas depois 
de o presidente da Chi-
na, Xi Jinping, telefonar 

para o homólogo russo, Vladimir 
Putin, e assegurar o apoio de Pe-
quim em relação à soberania e à 
segurança de Moscou. Sob con-
dição de anonimato, um porta-
voz da diplomacia norte-ameri-
cana enviou um recado a Xi. “Os 
países que escolherem o lado de 
Vladimir Putin inevitavelmente 
ficarão do lado errado da histó-
ria. Agora é a hora de os líderes 
mundiais se manifestarem con-
tra a flagrante agressão do presi-
dente Putin e apoiarem o povo 
ucraniano”, declarou à agência 
France-Presse. “O alinhamento 
da China com a Rússia nos preo-
cupa. A China afirma ser neutra, 
mas seu comportamento deixa 
claro que ainda está investindo 
em laços estreitos com a Rússia”, 
admitiu o porta-voz. 

Ao mesmo tempo, os EUA 
anunicaram o envio à Ucrânia 
de nova remessa de armamen-
tos, no valor de US$ 1 bilhão. O 
pacote de defesa inclui artilha-
ria, sistemas de defesa antina-
vio, munição e sistemas avança-
dos de mísseis. “Reafirmei meu 
compromisso de que os EUA es-
tarão com a Ucrânia na defesa de 
sua democracia e sua soberania 
e integridade territorial diante de 
uma agressão russa não provo-
cada”, declarou Biden, segundo 

 » ROdRigO CRAveiRO 

Militares ucranianos disparam canhão francês em direção a posições russas, na região do Donbass (leste)

Aris Messinis/AFP

Depois de a Corte Europeia de 
Direitos Humanos impedir, no 
último minuto, o primeiro voo 
de expulsão de migrantes ilegais 
para Ruanda, a 6.500km de Lon-
dres, o Reino Unido busca meios 
de contornar a proibição e reto-
mar o polêmico projeto. “Já co-
meçaram os preparativos” para 
organizar um próximo voo, disse 
aos deputados a ministra do In-
terior, Priti Patel, determinada a 
encontrar uma forma de imple-
mentar o programa. “Não acei-
taremos que não temos o direito 
de controlar as nossas frontei-
ras”, afirmou, garantindo que o 
Reino Unido é “um país genero-
so, cuja capacidade de acolhida 
se vê ameaçada por aqueles “que 
chegam ilegalmente e furam a fi-
la porque têm recursos para pa-
garem os traficantes”.

“A inação não é uma opção”, 
advertiu Patel, ao citar a possi-
bilidade de “reformar o sistema”. 
No entanto, ela não deu detalhes 
a respeito. Por sua vez, durante 
a sessão semanal de perguntas 
no Parlamento, o premiê britâ-
nico, Boris Johnson, se limitou a 
defender “as pessoas que estão 
aqui de forma segura e legal”. Na 
terça-feira, porém, acusou os ad-
vogados de migrantes clandesti-
nos de “instigarem o trabalho dos 
grupos criminosos” de tráfico de 
pessoas. “Será necessário mudar 
algumas normas para nos ajudar 
a avançar? É muito possível que 

Reino Unido insiste em voos para Ruanda

Migração

Priti Patel, ministra do interior britânico: “a inação não é uma opção”

Jessica Taylor/AFP

sim. Todas estas opções estão 
em constante revisão”, declarou.

O programa eleitoral, que, em 
2019, deu a Johnson o melhor re-
sultado do Partido Conservador 
britânico em 40 anos, incluiu o 
compromisso de “atualizar a Lei 
de Direitos Humanos e a lei ad-
ministrativa para garantir que ha-
ja um equilíbrio adequado entre 
os direitos das pessoas, nossa se-
gurança nação vital e um gover-
no eficaz”. Ontem, levantaram-se 
vozes pedindo a saída da Conven-
ção Europeia dos Direitos Huma-
nos. Totalmente independente da 
União Europeia, ela está gravado 

na legislação britânica desde 1998. 
“Vamos nos retirar do Tribunal Eu-
ropeu de Direitos Humanos e pôr 
fim a sua intromissão na legislação 
britânica”, tuitou a deputada con-
servadora Andrea Jenkyn.

guinada dramática

As travessias marítimas de mi-
grantes para a Inglaterra com saí-
da da costa francesa não param de 
aumentar: anteontem foram regis-
tradas 444; desde o início do ano, 
são mais de 10 mil. Na tentativa 
de dissimulá-las, Patel anunciou, 
em abril, um acordo com Ruanda 

para que acolhesse migrantes e so-
licitantes de asilo que tenham che-
gado ao Reino Unido de forma ile-
gal. O acordo prevê o pagamento 
de US$ 157 milhões (o equivalen-
te a R$ 792 milhões) por parte do 
governo britânico.

As Nações Unidas, a Igreja An-
glicana, as ONGs de defesa dos re-
fugiados e dos direitos humanos 
denunciaram esta política como 
“ilegal” e “imoral”, e várias associa-
ções tomaram medidas legais para 
impedi-lá. O primeiro voo, fretado 
junto à companhia espanhola Pri-
vilege Style, deveria partir na noite 
de terça-feira. Mais de 130 migran-
tes — sírios, afegãos, albaneses e 
egípcios, entre outros — foram no-
tificados de sua expulsão para um 
país com um histórico preocupan-
te em termos de direitos humanos, 
segundo a ONG Care4Calais.

Em uma reviravolta de últi-
ma hora, um dos sete imigran-
tes, procedente do Iraque, con-
seguiu que o Tribunal Europeu 
de Direitos Humanos bloqueas-
se sua deportação temporaria-
mente até que a legalidade fos-
se totalmente analisada. Isso 
causou uma inesperada apro-
vação em cadeia de congela-
mentos para os outros seis, e 
o voo acabou ancelado após 
as 22h locais (17h de Brasília), 
para raiva e humilhação de um 
governo britânico que, desde o 
Brexit, busca distanciar-se da 
Justiça europeia a todo o custo. 

Twitter/Reprodução

“Conhecemos o padrão de 
comportamento do Partido Co-
munista Chinês. A China, como 
a Rússia, tem ambições de expan-
são territorial e cria desculpas pa-
ra ameaçar vizinhos. Na ideolo-
gia do comunismo, o Partido Co-

munista é o pon-
to mais alto da 
evolução social e 
pode resolver os 
problemas do ca-
pitalismo. Então, 
eles sempre di-
zem coisas como 

estar do lado certo da história.”

Embaixador Tsung-Che Chang, 
representante do Escritório 
Econômico Cultural de Taipei 
(Taiwan) em Brasília

Eu acho...um comunicado. O presidente 
americano também anunciou o 
repasse de US$ 225 milhões em 
assistência para a Ucrânia.

Na conversa por telefone, Xi 
disse a Putin que “a China es-
tá disposta a continuar o apoio 
mútuo com a Rússia em ques-
tões de soberania, segurança e 
em outros assuntos de interes-
se fundamental e preocupações 
importantes”, segundo a agên-
cia de notícias oficial Xinhua. A 
transcrição da conversa não ci-
ta exemplos específicos, como 
Ucrânia ou Taiwan. Especialis-
tas acreditam que Xi utilizará o 
apoio à guerra na Ucrânia pa-
ra solicitar o aval de Moscou em 
uma ofensiva contra o arquipé-
lago capitalista. 

Yun Sun, diretora do Programa 
China do instituto Stimson Center 
(em Washington), classificou co-
mo “importante” o compromis-
so da China com a soberania e a 
segurança russas. “Mas é interes-
sante analisarmos o tipo de apoio 
que a China não prometeu — mi-
litar, econômica e humanitária. O 
apoio que  a Rússia pede é limita-
do. A postura solidária de Pequim 
deve-se, principalmente, à visão de 
que Rússia e China estão, ao mes-
mo tempo, ligadas a questões re-
lacionadas aos Estados Unidos e, 
por isso, não têm outras opções”, 
explicou ao Correio. “A importante 
ameaça à segurança da China, pe-
los EUA, não será aliviada. Então, 
por que se incomodar em trair um 
aliado que pode ser útil?”

Especialista da Iniciativa de 
Segurança da Ásia do think tank 
Atlantic Council (sediado em 
Washington), Dexter Roberts lem-
brou que Xi precisa se comunicar 
com Zelensky. “Ao referir-se à ‘le-
gitimidade’ das preocupações da 
Rússia com a segurança, durante 
a conversa com Putin, Xi deixou 
claro que a China nada fará para 
pressionar os russos sobre a inva-
são à Ucrânia. A China continua 
a se destacar entre as nações pelo 
alto nível de apoio à Rússia”, afir-
mou à reportagem. 

De acordo com Roberts, Xi crê 
que a Rússia foi forçada pela ex-
pansão da Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte (Otan) a 
invadir  a Ucrânia. “O presidente  
chinês coloca a culpa pelo con-
flito nos ombros da aliança mili-
tar ocidental e, em particular, nos 
Estados Unidos. Pequim traça um 
paralelo com a situação vigente 
na região do Indo-Pacífico, on-
de os norte-americanos são vis-
tos como expansionistas e como 
uma ameaça aos interesses cen-
trais de Pequim — por exemplo, 

o apoio de Washington a Taiwan”, 
acrescentou o escritor. 

Sequestro de menores 

A chilena Michelle Bachelet, 
alta comissária dos Direitos Hu-
manos da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), anunciou 
que sua equipe investiga denún-
cias de que crianças ucranianas 
estariam sendo enviadas à força 
para a Rússia, onde são coloca-
das para adoção. De acordo com 
as alegações, alguns menores 

foram “sequestrados de orfana-
tos e, depois, entregues para ado-
ção na Rússia”. A alta comissária 
disse não ser capaz de confirmar 
as acusações ou estimar quantas 
crianças seriam afetadas. “Esta-
mos preocupados com os su-
postos planos das autoridades 
russas de permitir a transferên-
cia de crianças da Ucrânia para 
a Federação Russa, que não pa-
rece incluir medidas de reagru-
pamento familiar ou respeitar os 
interesses dos menores”, comen-
tou Bachelet. 

Arquivo pessoal

Arábia Saudita confisca produtos  
com as cores do arco-íris

No perfil do Twitter do Ministério do Comércio saudita, 
um vídeo acompanhado de música impactante mostra 
funcionários da pasta confiscando mercadorias com as 

cores do arco-íris — símbolo do movimento LgBTQiAP+. 
“Nossas equipes de fiscalização realizam rondas nos 
pontos de venda, apreendem e confiscam produtos 

que contenham símbolos e indicações que evidenciem 
anomalias e contrariem o senso comum normal, e 

impõem penalidades legais à infração das instalações”, 
afirma o texto na publicação da rede social. Os principais 

alvos das autoridades são brinquedos e roupas, mas 
também grampos de cabelo, bonés e estojos de lápis. de 
acordo com a televisão estatal de Riad, esses produtos 

“encorajam” a homossexualidade. Um integrante do 
governo explicou que os itens “contradizem a fé islâmica 

e a moral pública, e promovem cores homossexuais, 
visando a geração mais jovem”. 
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O 
indigenista Bruno Araújo Perei-
ra e o jornalista britânico Dom 
Phillips, desaparecidos desde o 
dia 5 último, foram assassina-

dos, tiveram os corpos queimados e en-
terrados em um local na Terra Indígena 
Vale do Javari, no oeste do Amazonas. 
O crime foi confessado pelos irmãos 
Amarildo da Costa Oliveira, conhecido 
como Pelado, e Oseney da Costa Olivei-
ra, apelidado de Dos Santos, e preso na 
terça-feira. Ontem, agentes da Polícia 
Federal que investigam o caso levaram 
um dos assassinos para localizar os cor-
pos das vítimas. 

O macabro desfecho, após o desa-
parecimento de Bruno Pereira e Dom 
Phillips, era esperado. Ambos teriam 
sido executados por arma de fogo, dis-
parada por um terceiro elemento ain-
da não identificado, segundo o depoi-
mento de Pelado aos agentes federais. 
Mas quem teria encomendado o cri-
me? É a indagação que substitui a per-
gunta feita desde o dia 5, tanto no Bra-
sil quanto no exterior: “Onde estão Bru-
no e Dom Phillips?”

No primeiro momento, as suspei-
tas recaem sobre pescadores clandesti-
nos e aliados de narcotraficantes, cujas 
atividades eram denunciadas por Bru-
no Pereira. Ele, reconhecido como um 
dos mais experientes indigenistas dos 
tempos atuais, lutava, ao lado de líde-
res indígenas, contra a pesca predató-
ria, o desmatamento e os garimpos ile-
gais que avançam sobre a Terra Indíge-
na Javari, que abriga 26 etnias, a maio-
ria delas isolada da convivência com 
os não índios.  

Bruno Pereira estava na mira dos 
marginais, segundo as ameaças que 
chegaram a ele e à União dos Povos In-
dígenas do Vale do Javari (Univaja) por 
meio de bilhetes. Phillips acompanha-
va o amigo para colher dados que da-
riam origem a um livro. Ambos foram 
vítimas de uma emboscada covarde 
no Rio Itacoaí, sem chances de defesa. 
A segurança da TI Javari, com área de 

85 mil km², é feita por cinco integran-
tes da Força Nacional, uma equipe in-
suficiente para conter quaisquer ilici-
tudes e crimes que ali ocorram, entre 
elas a criação de rotas para o tráfico de 
drogas e contrabando de armas, sejam 
brasileiros, sejam dos países vizinhos 
Peru e Colômbia.

A fragilidade da vigilância e da se-
gurança são indiscutíveis, sobretu-
do, quando a maioria da população é 
formada por indivíduos isolados, sem 
qualquer domínio do comportamento 
ou dos códigos sociais dos “brancos”, 
como ocorre no Vale do Javari e se es-
tende por outras terras ocupadas pelos 
povos originários. Há muito, os territó-
rios indígenas são invadidos por ma-
deireiros, garimpeiros, pescadores e ca-
çadores ilegais que envenenam os rios, 
contaminam os alimentos e dissemi-
nam doenças. Estupram crianças, ado-
lescentes e mulheres, matam homens e 
jovens. As investigações, em sua maio-
ria, não levam aos vilipendiadores das 
vidas dos povos originários.

As ações do poder público e dos ór-
gãos responsáveis são ineficazes para 
conter o morticínio que ocorre nessas 
áreas. Além da ineficiência, as políti-
cas públicas em curso mais estimu-
lam a violência do que protegem os po-
vos originários e tradicionais do país. 
Partem do Executivo propostas que 
incentivam a mineração, a redução 
das reservas e a não punição dos pre-
dadores do patrimônio natural.  Im-
põem-se ao governo a revisão de suas 
decisões e uma correção de rumo das 
políticas ante a deterioração da ima-
gem do Brasil entre as demais nações 
e que o consagra incapaz de conter as 
agressões contra os povos originários 
e tradicionais, ambientalistas e ativis-
tas dos direitos humanos. O verdadei-
ro Estado democrático de direito não 
se insurge contra os ditames constitu-
cionais nem compactua com a impu-
nidade. As vozes de Bruno e Phillips 
continuarão ecoando.

A morte  
não calará  
Bruno e Phillips

Um país que vai pra trás

CIDA BARBOSA

cidabarbosa.df@dabr.com.br

Este é um país que vai pra frente? De-
finitivamente, não. Este é um país que 
caminha para trás. Os retrocessos são 
múltiplos — e acentuados  nos últimos 
anos —, mas este é, principalmente, um 
país que regride no básico dever de ali-
mentar seu povo. Hoje, há 30 milhões de 
pessoas sem ter o que comer, o que sig-
nifica que regredimos 30 anos — época 
em que havia 32 milhões de famintos.

O quadro desolador ganha contor-
nos ainda mais dramáticos com o fato 
de que crianças e adolescentes estão 
mergulhados nesse sofrimento. A fome 
dobrou nas famílias com crianças me-
nores de 10 anos, passando de 9,4% em 
2020 para 18,1% em 2022. Na presen-
ça de três ou mais pessoas com até 18 
anos de idade no grupo familiar, a tra-
gédia atinge 25,7% dos lares. O levanta-
mento é da Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança Alimentar e 
Nutricional (Penssan).

A carência de alimentação tem po-
tencial para impactar severamente o fu-
turo de crianças e adolescentes. Afeta o 
crescimento, dificulta a aprendizagem, 
baixa a imunidade — abrindo a porta 

para infecções — e pode fazer com que 
eles não consigam alcançar o pleno po-
tencial físico e intelectual, como des-
taca o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef). O órgão ainda res-
salta que as deficiências de vitaminas e 
minerais essenciais — a chamada fome 
oculta — roubam a vitalidade em todas 
as fases da vida e comprometem a saú-
de e o bem-estar de meninos e meninas.

Como pode o Brasil, terceiro maior pro-
dutor de alimentos no mundo, permitir 
que crianças passem fome? Como pode 
permitir que pais vejam seus filhos chora-
rem por comida, sem nada poder fazer? É 
revoltante, repulsivo, inaceitável.

Enquanto esse flagelo atinge milhões 
de famílias em todo o território nacio-
nal, autoridades com mandatos con-
cedidos pelo povo torram dinheiro pú-
blico e curtem a vida adoidado, indife-
rentes ao sofrimento alheio, à penúria 
daqueles a quem deveriam proteger. 
Agentes públicos que se comportam 
como se vivessem num país das mara-
vilhas. Mas é sempre bom lembrar: o 
mesmo povo que elege também tem o 
poder de tirar. E outubro vem aí. 

» 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

Pesquisa

Pesquisa encomendada pelo 

Correio Braziliense (15/6), deu 
Lula e Bolsonaro quase abra-
çados, empatados, em Brasí-
lia. Sem novidades. Aqui e no 
Brasil, em geral. A terceira via 
continua sofrendo de impalu-
dismo. Candidatos fracos, não 
amedrontam nem tiram o so-
no de Lula e Bolsonaro. A ba-
dalada e falante senadora Si-
mone Tebet, agora com o tu-
cano Tasso Jereissati para vi-
ce, estava entre 1 e 3%. Agora, 
caiu mais, está com 2,1%. Ape-
nas Ciro Gomes sobe um pou-
co. Oscila geralmente entre 7,4, 
8 ou 9 %Há meses que marte-
lo, aqui e alhures, quem se atre-
ver a enfrentar Bolsonaro e Lu-
la, sairá chamuscado. São fatos. 
Não brigo com eles.

 » Vicente Limongi Netto,
Lago Norte

Eleições

Em 2000, George W. Bush 
venceu Al Gore em uma elei-
ção judicializada, após o Su-
premo Tribunal americano 
dizer que a decisão sobre a 
recontagem dos votos da Su-
prema Corte do Estado da 
Flórida era soberana. No Bra-
sil, a situação é inversa: o STF 
para tudo é acionado, o sis-
tema de freios e contrapesos 
tem outra interpretação e a Justiça Eleitoral, em sua fun-
ção administrativa, até acordo com redes sociais faz. No 
Brasil, torcemos para que as eleições deste ano não ter-
minem judicializadas, não importa por quem. Sempre 
que se fala em Judiciário e no órgão máximo deste Poder, 
ou seja, no Supremo Tribunal Federal, a inspiração que 
logo vem à mente é a do modelo norte-americano. Mui-
tas coisas as Cortes brasileira e estadunidense têm em co-
mum, a começar pelo nome e a forma de ingresso. Mas há 
notórias diferenças e a principal delas é a que o STF ame-
ricano é exclusivamente uma corte constitucional, que vi-
sa impedir que a União invada a competência dos 50 es-
tados da federação, como aconteceu naquelas eleições 
presidenciais, em 2000. Essa é a palavra-chave: federação. 
Em Federalist Papers, Hamilton, Madison e Jay resenha-
ram a Constituição dos EUA, aprovada na Convenção da 
Filadélfia em 1787 e, para nossa suprema inveja, em vigor 
até hoje, embora emendada. Nessa resenha, foram esta-
belecidos os parâmetros das então colônias em uma nova 
forma de governo, destacando a separação de poderes e a 
união entre elas, formando um ente maior, o qual chama-
vam de Federação, sob a forma de estados unidos, agora 
da América. Saía de cena uma confederação, unida por 
colônias totalmente soberanas, e entrava em cena a fede-
ração, preservando certa autonomia aos agora chamados 
“estados”. No Brasil, o caminho foi justamente o oposto: 
havia um ente unitário, que se dividiu em vários estados 
(e até 1988 estávamos criando estado, como Tocantins) 
e em alguns territórios federais, hoje inexistentes. Na 

Constituição atual, compete à 
União legislar sobre determi-
nadas matérias exclusivamen-
te, como direito civil, penal, 
processual, trabalhista e etc., 
além de matérias concorrentes 
com estados, municípios e o 
Distrito Federal. Curiosamen-
te, criamos até um tribunal pa-
ra uniformizar a lei federal em 
todo o país: o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ). Nos Esta-
dos Unidos, a ideia de um STJ é 
inviável e, como diz um amigo 
meu, promotor de justiça, é até 
função da Suprema Corte de lá 
impossibilitá-lo. Brasil e Esta-
dos Unidos, tão parecidos e, ao 
mesmo tempo, tão diferentes!

 » Ricardo Santoro, 

Lago Sul

Doações

Na vida, para tudo há uma 
causa original: Deus. E pode-
se traçar uma sequência lógi-
ca a partir disso. Se Deus exis-
te, também existe uma missão. 
Se o homem tem uma missão, 
qual é ela? Descobrir que é fa-
zer o bem. Geralmente as pes-
soas são completamente aves-
sas a exposição, mas há exce-
ções. Afinal, não há sentimen-
to melhor que fazer o bem. Po-
demos doar qualquer coisa, 
seja por volume financeiro, al-
guns bens e vale até um cari-
nho presencial. Se conseguir-

mos convencer uma outra pessoa a doar, esse bem se 
multiplica por dois. E, se esse novo doador conquista o 
coração de outros, essa multiplicação se torna algo de 
crescimento exponencial. Quando encontramos pessoas 
com condições de fazer diferença, sempre percebemos 
que ela tem sentimentos bons. Contudo, há uma corrup-
ção social muito grande causada pelo egoísmo. É preci-
so uma campanha sobre o altruísmo. Muitos dizem que 
o governo precisa incentivar mais, por meio de isenções 
fiscais. Digo: Esqueça o governo! Faça o seu dever! Se ca-
da um de nós fizer a sua parte, já bastará para termos um 
mundo melhor. A falta de uma cultura de doação no país 
nos coloca numa situação desprivilegiada em relação ao 
resto do mundo. Mesmo nessa condição, o brasileiro tem 
um sentimento fraterno e caridoso. É isso que nos moti-
va a sermos maiores espiritualmente. Toda pessoa que 
se preza trabalha pelo seu futuro e pelo de sua família. 
Qualquer um com um mínimo de responsabilidade sa-
be que precisa guardar algo para sua velhice. Então, é 
fundamental pensar: E o futuro da minha alma? Como 
estou cuidando disso? Se Deus existe, e eu tenho certe-
za inabalável de que sim, não posso ficar devendo a Ele. 
Em tempo: É comum os empresários criticarem o gover-
no por não avançar nas graves questões sociais brasilei-
ras, mas eles se dedicam pouco à filantropia, o que deve-
ria ser obrigação moral no país.

 »  Renato Mendes Prestes,

 Águas Claras

A execução de Bruno Pereira 
e Dom Phillips deixa o verde 

de luto, devido à política anti-
indigenista da direita. Vidas 

indígenas importam.
Giovanna Gouveia — Águas Claras

Distância: é o que Dória queria de 
Lula, e agora, deixa a vida pública 

com senso de dever cumprido. 
Vital Ramos de V. Júnior — Jardim Botânico 

Na minha opinião, um empate 
técnico é só uma questão de 

opinião... sem trocadilhos! Rs...
Marcos Paulino — Vicente Pires
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Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição

ERRAMOS

Diferentemente do publicado na capa do 
caderno Diversão e Arte (15/6, página 22), 
o show da banda Eddie, no Chicão do Conic, 

acontecerá no sábado, 18 de junho, e não 
no dia 19 de junho, como foi publicado.
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Os jardins da W-3, à altura das estações de TV, estão sendo 
pisados pelo público, que está formando trilhas. Não seria o 
caso de colocação de cercas porque enfeitaria demais, mas de 
vigilância da Polícia Florestal. (Publicada em 1/3/1962)

S
aúde e educação são componentes in-
substituíveis para a construção e fun-
cionamento de uma sociedade verda-
deiramente humana. Ambos pressu-

põem o sagrado compromisso com o pro-
gresso evolutivo da espécie Homo sapiens, 
sem o qual não surge o cenário apropriado 
de uma vida digna, saudável, fraterna e inte-
rativa. Por isso, vale dizer que sem saúde não 
há educação e sem educação não há saúde.

Na verdade, o conceito real e coerente de 
saúde é definido como o bem-estar físico, 
mental e social do indivíduo. E o da educa-
ção, segundo o pensador Cícero, da era ro-
mana, é amamentar, proteger e instruir. São 
os legados preciosos de um núcleo familiar 
pleno de afeto, respeito e amor, estímulos de-
veras humanistas capazes de contribuir para 
a saúde e a educação de seus filhos. Família 
é a fonte única e insubstituível de novas ge-
rações cujas personalidades estarão solida-
mente estruturadas com valores mentais e 
intelectuais projetados muito bem acima do 
materialismo que, infelizmente, passou a do-
minar a sociedade humana.

Com efeito, o núcleo verdadeiramente fa-
miliar tornou-se raro. Os que ainda existem 
enfrentam, a duras penas, a contagiosa avalan-
che consumista que padroniza perfis compor-
tamentais materialistas em favor de interesses 
econômicos que nada têm de humanitários.

A era atualmente estabelecida no plane-
ta Terra baseia-se no domínio da tecnologia, 
cada vez mais empoderada graças às ilusões 
que vão muito além das verdadeiras ações 
produtivas e criativas em favor da humani-
dade. De fato, a espécie vai perdendo sua in-
teligência natural, já em grande parte subs-
tituída pela inteligência artificial, dominan-
te das novas gerações, em favor do império 
que já exerce seu poder de condicionamento 
comportamental em favor de interesses do-
minantes. Desaparece, então, a prática dia-
logal e altruísta que é a única forma de desfa-
zer a desigualdade social que modela as po-
pulações atuais.

A interação presencial das pessoas é in-
substituível como metodologia educativa da 
mais humana qualidade. Sem isso, é desesti-
mulada a convivência entre os seres huma-
nos, que é a alma da verdadeira sociedade. 
Prova incontestável é o crescimento da edu-
cação a distância, ampliada totalmente du-
rante a pandemia. As gerações de estudantes 
tornaram-se vítimas desse faz de conta pe-
dagógico. Prosperam escolas e universida-
des virtuais que assumem o comando de tão 
valiosa fase de formação educativa do futuro 

cidadão. Assim, o potencial cognitivo ineren-
te a uma infância bem cuidada é desprezado 
em benefício do império da inteligência arti-
ficial, que comanda o espetáculo em desfa-
vor da sociedade deveras humana.

As evidências da desconstrução do huma-
nismo são claras e bem anteriores à pande-
mia, que apenas contribuiu para o seu avan-
ço acelerado. A educação a distância é uma 
prova de artificialização da inteligência, que 
já assume plena dimensão em desfavor do 
ser humano. A deterioração tecnológica dos 
valores éticos, morais e espirituais, que ilu-
minaram a mente da espécie ao longo de sua 
história, ameaça, pois, a sobrevivência dos 
sólidos pilares da civilização.

O novo império materialista contamina 
também a assistência à saúde, deturpando-a, 
por completo, em benefício das empresas que 
coordenam a nova era. A promoção do bem-es-
tar físico, mental e social do indivíduo é iluso-
riamente restrita ao diagnóstico e tratamento 
medicamentoso ou cirúrgico das enfermidades 
que avançam a olhos vistos. A prevenção das 
doenças não é tida como prioridade absoluta.

As profissões ligadas à saúde da popula-
ção já não valorizam o conteúdo humanis-
ta em que deveriam se inspirar. Ademais, o 
exercício da medicina tornou-se refém da 
inteligência artificial. A profissão já é exer-
cida a distância como a educação. Para que 
tudo isso seja revertido em favor da recons-
trução da humanidade, ações abrangentes 
precisam ser desenvolvidas com metas bem 
objetivas. Incluem a recuperação do núcleo 
familiar com medidas respeitosas e capazes 
de assegurar os recursos orçamentários de tal 
investimento; a volta da educação presencial, 
interativa e comprometida com a defesa da 
inteligência natural; e a revigoração do con-
ceito humanista de saúde para superar a te-
lemedicina com o reforço da assistência mé-
dica presencial.

O pensador Ivan Illich produziu, em 1975, 
a obra A expropriação da saúde: nêmesis da 
medicina. Trata-se de um alerta que previu a 
deterioração da saúde em favor de interesses 
econômicos. Nada foi feito para revertê-lo. 
Assim o estrago avançou rumo à expropria-
ção da família, saúde e educação.

 » DIOCLÉCIO CAMPOS JÚNIOR 
Médico, professor emérito da UnB, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, membro titular da Academia  

Brasileira de Pediatria, ex-presidente do Global Pediatric Education Consortium (GPEC)

A expropriação 
da família, saúde 

e educação

A 
Câmara Legislativa do Distrito Fe-
deral (CLDF) aprovou, em dois tur-
nos, o projeto de lei da advocacia 
dativa. Após a sanção do texto, será 

possível ampliar o atendimento à população 
que mais precisa e não tem nenhuma condi-
ção de pagar por serviços prestados por ad-
vogados. De seu lado, os profissionais terão 
uma remuneração adequada pelo trabalho. 
É uma vitória da população, primeiramente, 
de acesso a serviços, e da advocacia, em se-
gundo lugar, por ter o seu mérito e valor re-
conhecidos. Não é por isso que a Defensoria 
Pública perderá investimentos ou deixará de 
ser valorizada.

É importante explicar que jamais a Sec-
cional do Distrito Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB/DF) pontuou me-
nos recursos para a ampliação da Defenso-
ria Pública por parte do Governo do Distrito 
Federal (GDF), mas que, ao não ser possível 
contar com defensores públicos, que a po-
pulação tenha o acesso à defesa, como é di-
reito fundamental garantido pela Constitui-
ção Federal. 

A advocacia dativa é, portanto, comple-
mentar à atenção da Defensoria Pública, 
que não consegue atender 100% da popula-
ção carente. Se em algum tempo a Defenso-
ria Pública não precisar mais de advogados 
dativos, por amparar todos os que precisam 
dela, ficaremos muito satisfeitos como cida-
dãos, como profissionais da advocacia e re-
presentando a OAB.

Não há concorrência do ponto de vista da 
disputa orçamentária porque o pagamento 

de advocacia dativa é significativamente in-
ferior ao que seria necessário para que a De-
fensoria Pública zerasse sua demanda. Sa-
bemos o quão valoroso e necessário é o tra-
balho dos defensores públicos. Nossos pro-
fissionais estão cotidianamente ao lado de-
les, porém, sem remuneração. Atuar como 
voluntário é nobre, no entanto não sustenta 
a família de advogados nem é digno ou jus-
to. Por isso, atuamos há quase dois anos pe-
la aprovação de um projeto de lei e defende-
mos a regulamentação da lei.

No Sistema OAB, o Distrito Federal é a 
única unidade da Federação que conta com 
uma Fundação de Assistência Judiciária (FAJ) 
trabalhando como Defensoria Pública. São 
mais de 300 advogados voluntários e, em três 
anos, mais de 58 mil atendimentos à popu-
lação carente. Foram ajuizadas mais de 1,3 
mil ações na Justiça e realizadas mais de 6,8 
mil audiências. 

Também, a FAJ participou de ações em vá-
rias regiões administrativas do Distrito Fede-
ral em parcerias com entidades privadas, nos 
três anos da gestão 2019/2021. Na pandemia, 
a FAJ se reinventou para atender de modo 
virtual e segue inovando. Recentemente, em 
parceria com a Subseção do Núcleo Bandei-
rante, participou, em março último, da Ação 
Candanga Social, atividade promovida pelo 
GDF por meio da Administração Regional da 
Candangolândia. Outro exemplo de sinergia 
com o poder público. 

Essencialmente, no debate que se instau-
rou acerca da aprovação do projeto da ad-
vocacia dativa, é preciso destacar que a OAB 

não é tão somente uma entidade classista. 
Trata-se de uma instituição que defende a 
profissão, mas que é pilar da democracia. De-
fende a Constituição, os direitos humanos e 
a justiça social. Não poderia omitir-se quan-
do o Estado não consegue atender os que são 
hipossuficientes. Vale lembrar que não esta-
mos inventando a roda no Distrito Federal. 
São poucos os estados que não contam com 
os bons préstimos da advocacia dativa. Isso 
é algo que está dando certo no Brasil intei-
ro. Outro aspecto relevante, para que todos 
compreendam o projeto da Advocacia Dati-
va, tem a ver com a lisura com que será geri-
da a lista de advogadas e de advogados inte-
ressados em atuar como dativos. Haverá re-
gulamentação da matéria após sanção da lei.

Ainda é importante entender o Estado co-
mo indutor de políticas que promovam a em-
pregabilidade e não há razão alguma para cer-
cear-se uma ação quanto aos advogados. Hou-
ve quem discursasse que profissionais inician-
tes não teriam capacidade para atuar. Outra 
falácia! O exame de Ordem é rigoroso e quem 
é aprovado está apto às funções de advogar, 
tanto quanto os mais experientes. Pensar o 
contrário é discriminar profissionais. 

Uma consideração final: habilidades e 
competências todos os inscritos na Ordem 
têm já que a carteira da advocacia é uma 
conquista que exige anos de estudos e muita 
dedicação. Ninguém se faz advogado do dia 
para a noite! Quem atua como dativo mere-
ce ter regras e remuneração para balizar sua 
atuação. Afinal, o projeto aprovado é bom pa-
ra o profissional e melhor para a população.

 » DÉLIO LINS E SILVA JR.
Presidente da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF)

Advocacia dativa apoia a 
população e deve estar na lei

Visto, lido e ouvido

» A frase que foi pronunciada

» História de Brasília

Se no século passado era a saúva, o inseto apontado como 
ameaça ao Brasil. Hoje, esse posto ganhou novos protagonistas, 
seres de uma espécie muito mais evoluída e cujos estragos à exis-
tência do país e da nação se elevam a um altíssimo nível, impos-
sível de calcular. A situação adquiriu um tal grau de emergência 
e periculosidade que é possível afirmar, parafraseando Saint-Hi-
laire em 1800: “Ou o Brasil acaba com o crime organizado e suas 
vertentes, ou esses grupos acabarão com o Brasil”.

 Vivemos uma situação limite na qual o ponto de inflexão es-
tá dado, quando se verifica que o crime organizado está esten-
dendo seus braços para dentro do Estado, ocupando posições 
estratégicas, ameaçando instituições e, com isso, ganhando um 
novo status e poder, substituindo a antiga sandália de borracha 
branca com bermuda, pelo terno de corte italiano de colarinho 
branco. Tem sido cada vez mais frequentes os noticiários, em 
todo o país, dando conta do espraiamento do crime organiza-
do para empresas municipais e de prestação de serviços públi-
cos, de onde lava o dinheiro dos ilícitos e ainda ganha posição 
de pressão sobre os governos locais.

Em outra vertente, os criminosos, agrupados em organizações 
cada vez mais profissionais, bem estruturadas e com protocolos 
sofisticados, passaram a controlar vastas áreas dentro da cida-
de, onde a população é ameaçada e pressionada, a votar apenas 
nos candidatos apontados por esses marginais, ao mesmo tempo 
em que proíbem a campanha de outros políticos. Fazer campa-
nha pela moralização do Estado, com combate ao crime, e ou-
tras propostas éticas dentro dessas comunidades, é assinar um 
decreto de morte. Os prefeitos e vereadores dessas localidades 
dominadas são acompanhados de perto e, não raro, só adotam 
medidas com a benção desses bandidos. Ao estender seu domí-
nio sobre o Legislativo local, como parece estar acontecendo na 
Assembleia de São Paulo, onde um deputado é acusado de co-
laborar com o crime organizado, as novas gerações desses che-
fes aprenderão que é dentro da máquina do Estado que estão as 
maiores oportunidades de enriquecimento.

Nessa posição os meliantes, cujas candidaturas foram finan-
ciadas pelo dinheiro dessas organizações, adquirem a prerro-
gativa do foro, que lhes fornecem a blindagem necessária para 
roubar em paz, longe das bisbilhotices da lei. É preciso atentar 
que o crescimento dessas organizações só foi possível graças a 
fatores como o aumento da corrupção no meio policial, da le-
niência da Justiça, da frouxidão das leis e do pouco empenho 
das autoridades, desanimadas com a tarefa de enxugar gelo. De 
todos esses fatores, que favorecem o crescimento desses grupos 
criminosas e sua infiltração no Estado, nenhum outro tem sido 
mais importante do que a própria corrupção política, entranha-
da em nosso país, desde seu nascimento.          

A corrupção política e sua contrapartida, a impunidade ge-
neralizada, tem sido, nesses últimos anos, o principal incenti-
vo e modelo que os criminosos passaram a incorporar para ter 
uma verdadeira vida de foras da lei, sem serem importunados 
pela lei. Como diz a letra do samba Homenagem ao malandro, 
de Chico Buarque: “Agora já não é normal/O que dá de malan-
dro regular, profissional/Malandro com aparato de malandro 
oficial/Malandro candidato a malandro federal/Malandro com 
retrato na coluna social/Malandro com contrato, com grava-
ta e capital/Que nunca se dá mal...” Lirismo à parte, a situação 
atual não dá enredo para samba. No máximo ajuda a compor o 
réquiem de uma nação.        

 Samba
ou réquiem

“Educar com marxismo é como 
amamentar com álcool.”
Armando Ribas, cubano

Inovação
 » Chega a Brasília, no próximo dia 24, um evento 

importante para quem acompanha inovações 
em tecnologia. O 2° Innova Summit acontecerá 
no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Há 
inscrições e elas serão gratuitas. Arena Games é 
a área mais disputada pela meninada. Eduardo 
Moreira é o idealizador do encontro e presidente do 
Instituto Conecta Brasil.

Desde pequenino
 » Não é só o maior índice de crimes contra os 

idosos na cidade que preocupa. O descaso 
com os mais velhos, desde a infância, mostra, 
pelo comportamento dos adultos, que a nossa 
sociedade não valoriza a experiência. No estudo 
de Silvia Masc, da Universidade de Juiz de Fora, 
ela afirma que “na China e no Japão, a velhice é 
sinônimo de sabedoria e respeito. O fenômeno 
envelhecer é natural e inerente a toda espécie 
e tem sido preocupação constante da chamada 
civilização contemporânea. Os idosos são tratados 
com respeito e atenção pela vasta experiência 
acumulada em seus anos de vida. A família é o 
porto seguro do idoso”.

Participe
 » Por falar em idosos, Juliana Seidl convida pessoas 

com 50 anos ou mais que continuam trabalhando a 
participar de uma pesquisa da professora Lucia de 
F. P. França. A decisão da aposentadoria é o mote da 
pesquisa. Veja o link no Blog do Ari Cunha.

Desde 1960
Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br
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A origem do mal
A Peste Negra, que dizimou milhões de pessoas na Europa e na Ásia, surgiu nas proximidades do Quirguistão e, provavelmente, 
chegou ao Velho Mundo pela Rota da Seda. As variantes da Y. pestis que ainda circulam têm relação direta a este patógeno, diz estudo

E
ntre 1346 e 1353, uma bac-
téria varreu cerca de 60% da 
população da Eurásia, re-
gião que engloba países eu-

ropeus e asiáticos. Nos 500 anos 
seguintes, uma pandemia pro-
vocaria milhões de mortes, sem 
que se soubesse a origem da cha-
mada Peste Negra ou Bubônica, 
por causa dos linfonodos incha-
dos das vítimas, semelhantes a 
bulbos. Somente no século 19, o 
bacteriologista francês identifi-
cou a causadora do mal: a Yersi-
nia pestis, bacilo transmitido por 
animais infectados. Restava, po-
rém, saber a origem do patógeno.

Se na Idade Média e no pe-
ríodo moderno os judeus foram 
responsabilizados pela pande-
mia, a China também despon-
tou como possível berço da Y. 
pestis — a descoberta do bacilo 
foi em Hong Kong. As discussões 
continuaram até agora, quan-
do um grupo multidisciplinar de 
pesquisadores do Instituto Max 
Planck e da Universidade de Tü-
bingen, na Alemanha, e da Uni-
versidade de Stirling, na Escócia, 
decifrou o enigma. Com análises 
genéticas de sete indivíduos, os 
cientistas constataram que o pa-
tógeno surgiu na região do Lago 
Issyk Ku, próximo do Quirguis-
tão, que compunha a Rota da Se-
da. Esses caminhos interligados 
eram utilizados por mercadores 
entre Ásia, África e Europa, para 
transportar os mais variados pro-
dutos. Na parada, em algum pon-
to do local agora apontado pelos 
pesquisadores, a Y.pestis pegou 
carona nas caravanas, alcançan-
do o Velho Continente. 

“Houve várias hipóteses dife-
rentes sugerindo que a pandemia 
pode ter se originado no leste da 
Ásia, especificamente na Chi-
na, na Ásia Central, na Índia, 
ou mesmo perto de onde os pri-
meiros surtos foram documen-
tados, em 1346, nas regiões do 
Mar Negro e do Mar Cáspio”, dis-
se, em uma coletiva de impren-
sa on-line, a arqueogeneticista 
e principal autora do estudo, 
Maria Spyrou, da Universida-
de de Tübingen. “Sabemos que 
o comércio foi, provavelmen-
te, um fator determinante pa-
ra a dispersão da peste na Europa 

 » PALOMA OLIVETO
AS Leybin/Divulgação 

durante o início da Peste Negra. 
É razoável supor que processos 
semelhantes determinaram a 
propagação da doença da Ásia 
Central para o Mar Negro entre 
1338 e 1346.” O artigo foi publi-
cado na revista Nature. 

As proximidades do Quir-
guistão eram uma das localida-
des suspeitas, porque foi lá que 
se encontrou o único vestígio 
arqueológico da peste. Há 120 
anos, restos mortais de cemité-
rios chamados Kara-Djigach e 
Burana foram escavados na re-
gião, e transferidos para São Pe-
tersburgo, na Rússia. Ali, havia 
uma importante pista: referên-
cias explícitas a uma determina-
da peste nas lápides. 

Segundo o historiador Philip 

Slavin, da Universidade de Stir-
ling, na Escócia, e coautor do es-
tudo, Tian Shan — o sistema de 
cordilheiras que faz fronteira en-
tre Cazaquistão, Quirguistão e a 
Região Autônoma Uigur (China 
ocidental) ser o epicentro da pes-
te — faz todo o sentido. A região 
está na antiga rota comercial da 
seda, e os túmulos do Quirguis-
tão continham pérolas do Ocea-
no Índico, corais do Mediterrâ-
neo e moedas estrangeiras, suge-
rindo que mercadorias distantes 
passavam pela área. “Podemos 
levantar a hipótese de que o co-
mércio, tanto de longa distância 
quanto regional, deve ter desem-
penhado um papel importante 
na disseminação do patógeno 
para o oeste”, disse Slavin.

Sequenciamento

Parte do material funerário foi 
analisado pela equipe da Alema-
nha, com sequenciamento total 
do genoma de sete pessoas. Co-
mo as informações genéticas da Y. 
pestis foram completamente deci-
fradas no ano passado, foi possível 
comparar os materiais. Agora, pa-
rece não haver mais dúvidas: esses 
indivíduos foram vítimas da Peste 
Negra. “Nossa descoberta de que 
a Peste Negra se originou na Ásia 
Central na década de 1330 encer-
ra debates seculares”, disse Slavin.

De acordo com os autores, es-
sa cepa não deu origem somen-
te à Peste Negra, mas à maioria 
dos patógenos da peste que ainda 
circulam. Embora muitas pessoas 

pensem que a doença foi erradi-
cada, há surtos localizados da en-
fermidade em muitos países asiá-
ticos e africanos. Os pesquisadores 
destacaram que a Y.pestis sobrevi-
ve em populações de roedores sel-
vagens em todo o mundo. A antiga 
variante da Ásia Central que cau-
sou a epidemia de 1338-1339 ao 
redor do Lago Issyk Kul deve ter 
vindo de um desses reservatórios. 

“Descobrimos que as cepas 
modernas mais intimamente re-
lacionadas à cepa antiga são hoje 
encontradas em reservatórios de 
peste ao redor das montanhas Tian 
Shan, muito perto de onde a cepa 
antiga foi encontrada. Isso aponta 
para uma origem do ancestral da 
Peste Negra na Ásia Central”, expli-
cou, na coletiva, Johannes Krause, 

autor sênior do estudo e diretor do 
Instituto Max Planck de Antropo-
logia Evolutiva. Embora esta ter-
rível pandemia seja muito asso-
ciada à Europa, ela também de-
vastou países asiáticos. 

Agora, os pesquisadores pre-
tendem avaliar restos mortais en-
contrados na China para desven-
dar o lado oriental deste capítulo 
da história. “Ter mais amostras de 
pragas da Ásia e da China antigas 
será superinteressante em termos 
de adicionar ainda mais evidên-
cias à origem asiática da primei-
ra e segunda pandemias”, acres-
centou, em entrevista à revista 
Nature, Simon Rasmussen, bió-
logo computacional da Universi-
dade de Copenhague, que anali-
sou sequências antigas de Y. pestis.

Overfelt Erica/Divulgação 

Tian Shan, cordilheira da 
Ásia Central pela qual 

mercadores transportavam 
diversos produtos do 

Oriente para o Ocidente: 
peste pegou carona nas 

caravanas e desembarcou 
na Europa

Johannes Krause: base 
ancestral de todas as 
pestes subsequentes 
está na cepa identificada 
em cemitério

 Ruslan Aitbaev

Inscrição 
funerária do 
século 14 
encontrada em 
cemitério 
próximo ao 
Quirguistão diz: 
“Este é o túmulo do 
crente Sanmaq. (Ele) 
morreu de peste”
 

Qualquer pessoa, quando faz 
dieta para perder peso, sofre uma 
“sabotagem” do organismo: ela 
passa a gastar menos energia e, ao 
se exercitar, tem os movimentos li-
mitados. Essa é uma estratégia de 
defesa: com menos ingestão ca-
lórica e mais mobilidade, o corpo 
imagina que está passando fome 
e tenta estocar a gordura. No futu-
ro, um medicamento poderá rever-
ter o mecanismo, garantindo que, 
além de menos vontade de comer, 
o indivíduo queime o tecido adi-
poso quando faz atividade física.

Em um estudo pré-clínico, rea-
lizado com camundongos, pesqui-
sadores da Faculdade de Medi-
cina de Stanford e do Colégio 
de Medicina Bayler, nos Estados 
Unidos, identificaram uma molé-
cula na corrente sanguínea, pro-
duzida durante o exercício físi-
co, que foi capaz de reduzir a 
ingestão de alimentos e a obe-
sidade nos animais. Segundo os 
autores do artigo, publicado na 
revista Nature, a descoberta aju-
da a compreender melhor os me-
canismos fisiológicos envolvidos 
no binômio atividade física e fome. 

“Foi comprovado que o exercí-
cio regular ajuda na perda de peso, 

regula o apetite e melhora o per-
fil metabólico, especialmente pa-
ra pessoas com sobrepeso e obesi-
dade”, afirmou, em nota, Yong Xu, 
coautor do estudo e professor de 
nutrição e biologia molecular e ce-
lular de Baylor. “Se pudermos en-
tender o mecanismo pelo qual o 
exercício desencadeia esses bene-
fícios, estaremos mais perto de aju-
dar muitas pessoas a melhorar sua 
saúde.” Em um mundo cada vez 
mais pesado, a estimativa da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 
é que, daqui a três anos, 2,3 bi-
lhões de adultos estejam acima 
do peso, sendo que 700 milhões 
deles terão obesidade mórbida.

Metabolismo

Na pesquisa, os cientistas ana-
lisaram compostos no sangue dos 
camundongos depois de os ani-
mais correrem em uma esteira. 
Nas amostras, uma molécula se 
destacou: a Lac-Phe, um ami-
noácido sintetizado a partir do 
lactato, aquele composto que 
dá sensação de queimação no 
músculo durante a atividade físi-
ca, e da fenilalanina, um dos blocos 
construtores das proteínas. 

"Pílula do exercício" para combater gordura
OBESIDADE

Em três anos, o número de adultos 
acima do peso considerado 
saudável deve chegar a 2,3 
bilhões, estima a OMS

Pxhere/Divulgação 

Os animais foram divididos em 
grupos, sendo parte deles alimen-
tada com uma dieta rica em gor-
dura para a indução da obesidade. 
Eles também receberam uma dosa-
gem alta de Lac-Phe. O resultado é 
que, em comparação aos camun-
dongos de controle, a molécula 

suprimiu a ingestão de alimentos 
por 12 horas em 50%. “O interes-
sante é que a administração do 
produto diminuiu a adiposidade 
sem afetar o metabolismo”, ava-
liou João Lindolfo Borges, mem-
bro Sociedade Brasileira de Endo-
crinologia e Metabologia (Sbem) e 

presidente da seção DF da institui-
ção, referindo-se à “sabotagem” do 
organismo quando se tenta ema-
grecer com atividades físicas. 

Segundo os pesquisadores, a 
Lac-Phe também foi detectada pe-
la equipe em níveis elevados no 
sangue de humanos e cavalos de 

corrida, após a prática de atividade 
física. No caso dos primeiros, exer-
cícios de resistência foram os que 
mais induziram a elevação da en-
zima. “Nossos próximos passos 
incluem encontrar mais detalhes 
sobre como a Lac-Phe medeia 
seus efeitos no corpo, incluindo 
o cérebro, para intervenções tera-
pêucias”, ressaltou Xu. 

O endocrinologista João Lindol-
fo Borges lembra, porém, que o ca-
minho até lá será longo. “É um es-
tudo muito promissor, mas feito 
em animais. Não se sabe se os re-
sultados serão extrapolados para 
seres humanos”, disse. “Mas, con-
siderando que passe pelas fases 
de pesquisa, até chegar às prate-
leiras das farmácias serão de oi-
to a 10 anos”, estimou. Segundo 
o médico, é preciso investir em 
mais pesquisas que resultem em 
novos medicamentos para tratar 
um mal que, de acordo com a OMS, 
pode ser considerado uma pande-
mia. (Paloma Oliveto)
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Flávia lidera e 
vence Damares

O Instituto Opinião Política foi a campo, entre 9 e 11 de junho, para perguntar aos eleitores as preferências 
ao Senado no pleito de outubro. A deputada federal pelo PL está na frente em quase todos cenários

A 
deputada federal Flávia 
Arruda (PL-DF) é a pri-
meira colocada na cor-
rida ao Senado. Primei-

ra rodada do levantamento do 
Instituto Opinião Política, en-
comendado pelo Correio, mos-
tra que a ex-ministra-chefe da 
Secretaria de Governo da Presi-
dência da República tem entre 
31,3% e 36,9% das intenções de 
votos, a depender dos cenários. 

A margem de erro é de 2,9 pon-
tos percentuais para mais ou pa-
ra menos, com intervalo de con-
fiança de 95%.

Flávia lidera com 
folga até mesmo nas 
situações em que dis-
puta com a outra ex-
ministra bolsonaris-
ta que é pré-candida-
ta ao Senado no DF, 
a ex-chefe da pasta 
da Família, da Mulher e dos Di-
reitos Humanos Damares Alves 

(Republicanos). Num dos cená-
rios, Flávia aparece com 36,9% 
dos votos, enquanto Damares, 

em segundo, está com 
10,1%. A petista Ro-
silene Corrêa, direto-
ra do Sindicato dos 
Professores (Sinpro), 
soma 6,3%, empa-
tada com a deputa-
da Paula Belmonte, 
6,1%; e com o ex-se-

nador Gim Argello (Pros), que 
tem 5,8%. Paulo Roque (Novo) 

está em último, com 3,1%. Entre 
os entrevistados, 26,1% votariam 
em branco ou nulo, caso as op-
ções sejam essas e 5,8% não sou-
beram avaliar.

Margem de erro

O pior cenário para Flávia Ar-
ruda ocorre quando enfrenta 
Damares, Reguffe e o ex-sena-
dor e ex-vice-governador Paulo 
Octávio (PSD). Mesmo assim, ela 
ainda lidera com 31,3%. Reguffe 

é o segundo, com 11,9%. Dama-
res e Paulo Octávio aparecem 
empatados com 9,6%. Rosilene 
tem 6,7%; Gim, 3,8%; Paulo Ro-
que, 2,4%. Reguffe, Damares e 
Paulo Octávio estão empatados 
dentro da margem de erro. En-
tre os entrevistados, 20,3% vota-
riam em branco ou nulo e 4,2% 
estão indecisos.

Em cenário sem Damares, Flá-
via Arruda mantém a lideran-
ça com 34%. Reguffe permanece 
no mesmo patamar, em segundo, 

com 12,1%, assim como Paulo 
Octávio, com 9,3%. Rosilene apa-
rece com 7%; Paula Belmonte, 
4,6%; Gim, 4,1% e Paulo Roque, 
2,4%. Os votos brancos e nulos 
chegam a 22,8% e 3,8% não sou-
beram avaliar.

A pesquisa ouviu 1.159 pes-
soas entre 9 e 11 de junho com 
público-alvo entre eleitores resi-
dentes no Distrito Federal e com 
16 anos ou mais. A pesquisa foi 
registrada na Justiça Eleitoral, 
com o número DF-05367/2022.

 » ANA MARIA CAMPOS

Flávia Arruda Damares Alves  José Reguffe

Secretaria de Governo da Presidência da República  Marcelo Ferreira/CB/D.A Press Ana Rayssa/CB/D.A Press

Paulo Octávio Rosilene Corrêa

 Ed Alves/CB  Ed Alves/CB
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Arruda pensa em 
concorrer à Câmara 
dos Deputados

Em 2002, José Roberto Arruda, então no PFL, teve 324.248 votos, e se elegeu deputado federal com uma votação 
recorde. Representava 26% dos votos válidos. Hoje significaria mais de 400 mil votos. Era a volta por cima depois da 
renúncia ao mandato de senador um ano antes. Arruda voltou ao Congresso e ainda ajudou a eleger três candidatos de 
sua coligação, José Tatico, que teve 29,9 mil votos, Pastor Jorge Pinheiro, com 41,2 mil votos, e Alberto Fraga, com 27,9 mil 
votos. Hoje o cenário pode se repetir. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tem tentado convencer Arruda 
a optar por esse caminho, caso consiga registrar judicialmente uma candidatura nessas eleições. Enquanto os advogados 
de Arruda preparam dois recursos com essa finalidade, o ex-governador pensa na parte política. Ser candidato ao Palácio 
do Buriti agora seria uma guerra política contra o governador Ibaneis Rocha (MDB) que vai disputar a reeleição com 
partidos aliados de Arruda e ainda tiraria de Flávia Arruda (PL-DF) uma promissora candidatura ao Senado. Em conversas 
reservadas, Arruda tem dito: “Eu prefiro um mau acordo do que uma boa demanda”. E completa: “Mas não me irritem”.

SÓ PAPOS

“É 
inaceitável o que 

disse Bolsonaro sobre 
Bruno e Dom, que estavam em 

aventura na Amazônia. Não, não 
estavam. Eles estavam cumprindo 
o papel do Estado Brasileiro, que 
era levar estratégias de proteção 

aos territórios indígenas e apurar a 
situação da Amazônia”

Deputada federal Joenia 
Wapichana (Rede-RR)

“Esse 
inglês era 

mal visto na região, 
ele fazia muita matéria 

contra garimpeiro, a questão 
ambiental. Então, aquela região 

que é bastante isolada, muita 
gente não gostava dele. Ele tinha 
que ter mais do que redobrado a 

atenção para consigo próprio”

Presidente Jair Bolsonaro

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

Meditação para reduzir estresse
O especialista explica, em entrevista ao CB.Poder, como a prática meditativa destinada à saúde mental pode ajudar as pessoas 
a se aprofundarem na busca da qualidade de vida e reduzirem reações violentas, olhando o semelhante com mais empatia

E
m entrevista ao CB.Poder 
(parceria entre o Correio 
e a TV Brasília), ontem, o 
presidente da Sociedade 

Vipassana de Meditação, Régis 
Guimarães, falou a respeito dos 
benefícios da meditação em um 
mundo globalizado e exagera-
damente digital. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS), segun-
do ele, constatou um aumento 
de depressão e ansiedade de 25% 
no mundo inteiro, com a pande-
mia. Essa, no entanto, era uma 
tendência, visto que a quanti-
dade de informações que todos 
são expostos no dia a dia é mui-
to grande. “Você começa a ava-
liar várias questões sem se apro-
fundar em nenhuma delas, sem 
refletir”, pondera Régis Guima-
rães ao jornalista Carlos Alexan-
dre. Uma solução para isso seria 
a prática de meditação.

Inicialmente, Régis Guima-
rães começou a ensinar medi-
tação para parentes e amigos 
que moravam próximo a ele, em 
sua própria casa. Mas esses ami-
gos foram se multiplicando, e, a 

partir disso, viu que era necessá-
rio um espaço maior. Foi aí que 
outros professores passaram a se 
formar e integrar o time da So-
ciedade Vipassana, e eles se mu-
daram para a área de um clube. 
O primeiro programa oferecido, 
em meados de 2010, ainda está 
ativo, e ensina a prática para ini-
ciantes, ou seja, para quem nun-
ca meditou. Os ensinamentos 
são passados em três dias: sexta-
feira à noite, sábado e domingo 
pela manhã. Nessa modalidade, 
16 mil pessoas já participaram.

Régis comenta na entrevis-
ta que começou a buscar alívio 
na meditação em razão do es-
tresse que ele mesmo sofria. Ho-
je, o especialista explica o quan-
to a prática pode ajudar a socie-
dade a fazer com que os indiví-
duos consigam olhar uns para 
os outros com mais empatia. Se-
gundo Régis, um dos conceitos 
mais trabalhados na meditação 
é o de mindfulness, que signifi-
ca ter plena atenção e ver as coi-
sas em profundidade. Para o es-
pecialista, compreender-se é to-
da a essência dessa categoria de 
meditação. “Durante nossa vida, 

recebemos uma série de condi-
cionamentos que a gente não 
percebe, seja dos pais, dos pa-
rentes, da escola. Nós somos ab-
solutamente reativos por esses 
mecanismos que estão no nosso 
subconsciente”, esclarece Régis.

O presidente da Vipassana ex-
plica que isso prejudica o dia a 
dia, uma vez que as decisões to-
madas pelos seres humanos nem 
sempre são pensadas, mas movi-
das por um impulso. Régis afirma 
que isso gera conflitos, porque, 

ao assumir o condicionamento, 
o indivíduo precisa defender o 
“eu”, e todos aqueles que pensam 
diferentemente das ideias e valo-
res do “eu” viram quase inimigos. 

Sobre as polarizações, que 
ocorrem massivamente na polí-
tica, por exemplo, ele explica que 
uma ideia tende a se fortalecer 
quanto mais um indivíduo a ali-
menta no seu cérebro. A própria 
raiva é um exemplo disso. Caso 
uma pessoa seja muito reativa, 
até agressiva, esse comportamen-
to tende a se repetir, uma vez que 
já é algo conhecido pelo cérebro.

De acordo com ele, isso expli-
ca porque há tantas discussões 
e brigas por motivos até fúteis. 
A meditação, de acordo com o 
especialista, atua diretamen-
te no fortalecimento do córtex 
pré-frontal. A prática meditati-
va administra essa reatividade 
da amígdala, de modo a acalmá
-la. “O cérebro é condicionado 
pelos registros internos que vo-
cê tem. Então, o nosso processo 
reativo, que é comandado pela 
amígdala, é influenciado e im-
pulsionado pelos nossos condi-
cionamentos, pelo que você tem 

guardado na memória. Com a 
prática, a amígdala fica menor, 
menos reativa, porque você for-
talece esse córtex”, explica.

Formação

Régis informa que a Socie-
dade Vipassana tem dois pro-
gramas importantes, um é o de 
redução de estresse, chamado 
MBSR, sigla em inglês para Pro-
grama de Redução de Estresse 
Baseado em Mindfulness. Se-
gundo ele, cinco professores fo-
ram aos Estados Unidos para se 
formar nessa especialidade. Lá, 
eles fizeram vários cursos, e mais 
de duas mil pessoas participaram 
desse programa.

O MBSR terá uma palestra em 
15 de julho, que é inicial gratui-
ta, na qual é explicado o que é o 
programa para o candidato po-
der decidir se quer participar ou 
não. Nessa modalidade, são oi-
to semanas. O outro programa 
ensina as pessoas a meditar. Es-
te, que é voltado para iniciantes 
que não têm prática alguma em 
meditação, ocorre todo mês, sen-
do o próximo semana que vem.

 Ed Alves/CB

 » ANA LUISA ARAUJO

 »Entrevista | RÉGIS GUIMARÃES | PRESIDENTE DA SOCIEDADE VIPASSANA 

Ed Alves/CB/D.A Press

Valorizando 
a marca

Arruda não quer 
atrapalhar os planos 
de Flávia Arruda. Ele 
a transformou numa 
política de sucesso, 
mas ela soube 
valorizar a marca. 
Como ministra do 
governo Bolsonaro no 
Palácio do Planalto 
e presidente da 
Comissão Mista 
de Orçamento, 
Flávia manteve 
o sobrenome do 
casal em alta.

 Minervino Júnior/CB

Quem é quem?
Coordenador da campanha de Lula no DF, o ex-deputado 

Geraldo Magela convocou os presidentes de partidos que apoiam 
o petista e disse que não haverá distinção entre os candidatos que 
o apoiam. Os presidentes do PT, Jacy Afonso; e do PV, Eduardo 
Brandão, protestaram. Na última segunda-feira, a executiva regional 
do PT enquadrou Magela: o candidato de Lula e da Federação 
PT-PV-PCdoB ao governo é Leandro Grass (PV) e a candidata ao 
Senado é Rosilene Corrêa. Os outros — Rafael Parente (PSB) e 
Keka Bagno (PSol) apoiam Lula, mas não são candidatos dele.

ED ALVES/CB/D.A.Press  Marcelo Ferreira/CB/D.A Press Antonio Cunha/CB/D.A Press

Derrota para Bolsonaro
A deputada Érika Kokay (PT-DF) comemorou, 

nas redes sociais, o resultado da pesquisa Opinião 
Política, divulgada ontem pelo Correio: “Vamos 
derrotar Bolsonaro e Ibaneis, eleger Leandro Grass 
governador e uma bancada federal forte do campo 
de esquerda para ajudar Lula a governar o Brasil”. 
Segundo a pesquisa, o eleitorado do DF está dividido. 
Lula tem 37,3% das intenções de votos e o presidente 
Jair Bolsonaro, 34,6%. A margem de erro é de 2,9 
pontos percentuais, para mais ou para menos.

Votos válidos
O deputado distrital Chico Vigilante (PT) também 

comentou o empate técnico entre Bolsonaro e Lula 
no DF: “Tá caindo a ficha. Eu prefiro empate técnico 
quando nós estamos na frente. 37,3% são 43% dos que 
responderam, excluídos votos nulos, brancos e indecisos”.

Capital referência
O pré-candidato da federação PT-PV-

PCdoB, deputado distrital Leandro Grass 
(PV), também avaliou o resultado da 
pesquisa Opinião Política como positiva. 
Na última eleição, Jair Bolsonaro derrotou 
Fernando Haddad no segundo turno com 
69,99% dos votos válidos. Agora ele pode 
ser um dos principais beneficiados com o 
crescimento de Lula em Brasília. “Faremos 
Lula vencer no DF e em todo o Brasil. Nossa 
capital voltará a ser referência para o país. 
Combateremos a fome e a miséria que 
tanto maltrata nossa gente. Com nossa forte 
bancada na Câmara, na Câmara Legislativa 
e nossa senadora, faremos um pacto pela 
dignidade do nosso povo”, afirmou.

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Alan Santos/PR Cleia Viana/Câmara dos Deputados
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SEVERINO FRANCISCO | severinofrancisco.df@dabr.com.br

Crônica da Cidade

O poeta
do amor

Com alguns dias de atraso para o 
Dia dos Namorados, esta coluna conse-
guiu uma entrevista mediúnica exclusi-
va com o poeta do amor, Vinicius de Mo-
raes. Sim, as conexões mediúnicas tam-
bém têm os seus problemas. Fala, poeta.

Vinicius, quando foi a 
sua primeira cantada?

Foi aos 7 anos, escrevi uns versos 

para uma menina de 9. A dedicatória 
dizia: "Com amor, do poeta Vinicius 
de Moraes".

Consta que você foi casado com 
nove mulheres. Por que essa 
instabilidade no amor?

Eu acho que o amor que se constrói 
para a eternidade é o amor-paixão, o 
mais precário e o mais perigoso, certa-
mente o mais doloroso. Esse amor é o 
único que tem a dimensão do infinito.

Você partia para uma mulher por que 
se cansava da anterior?

Na minha vida foi como se uma mu-
lher me depositasse nos braços da outra. 

Isso talvez porque esse amor-paixão, pe-
la própria intensidade, não tem condi-
ções de sobreviver.

Se você fosse um camelô do amor, 
como é que anunciaria o seu produto?

Aqui fala o poeta, o jogral, o menes-
trel, o grande Camelô do Amor: o amor 
tonifica o cabelo das mulheres, torna-os 
mais vivos e dá-lhes um brilho natural. 
Mise-en-plis? Só de amor. Nada melhor 
do que os divinos cafunés para as mo-
léstias do couro cabeludo.

E, em relação às rugas, o amor exerce 
alguma função regeneradora?

O amor limpa de rugas a fronte 

das mulheres, elimina os pés de gali-
nha e acrescenta lindas covinhas de 
sorriso. Tende sempre em mente, o 
amor coroa as mulheres de pesados 
diademas invisíveis. Amai, coroas! A 
mulher que ama reinventa o paraí-
so. A mulher que ama se move ma-
jestosamente.

Vinícius, como é que você percebe 
esse furor por cirurgias plásticas e 
malhações? O amor não faria melhor 
à estética do que os bisturis 
e o esforço físico?

O amor pitanguiza o nariz das mu-
lheres, torna-os mais frementes, com 
delicados tiques, particularmente nas 

asas. Um mínimo de cirurgias plásti-
cas, dietas patetas e essas fantásticas 
ginásticas... Vivei e amai o Sol! Para 
aquele que ama, vossos senões são 
poesia. Nada mais lindo do que as 
feiurinhas da mulher amada.

Poeta, falemos de um assunto 
delicado: o cheiro das axilas das 
amadas. Que conselhos você daria?

Sim, cuide do substrato de suas asas, 
anjo meu, mas nada de exagero. Uma 
axila sem cheiro pode levar um homem 
ao desespero.

O que você diria à mulher mais amada?
Eu te amo para além do amor.

Quarta dose para 
mais de 40 anos

Quem está na faixa etária pode ir hoje aos postos abertos no 
feriado. Reforço é para quem tomou a terceira aplicação há, 
pelo menos, quatro meses e para profissionais de saúde

O
s moradores do Distrito 
Federal acima de 40 anos 
vão começar a receber a 
quarta dose das vacinas 

contra a covid-19 a partir de hoje, 
feriado de Corpus Christi. A apli-
cação da segunda dose de refor-
ço para o público foi anunciada 
pelo governador Ibaneis Rocha 
(MDB), na tarde de ontem, por 
meio das redes sociais.

Na publicação, o chefe do Exe-
cutivo local escreveu que a imu-
nização tem contribuído para o 
retorno das atividades presen-
ciais. "A medida tem nos permi-
tido voltar à normalidade. Confi-
ram os locais de vacinação e va-
cinem-se", publicou. 

Para receber a quarta dose, é 
necessário ter tomado a primei-
ra aplicação de reforço há, pelo 
menos, quatro meses. O mesmo 
vale para quem tomou a vacina 

Mais de 84% da população do Distrito Federal teve o ciclo vacinal completo. A terceira dose foi aplicada em 49,83% dos habitantes
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e a dose de reforço da Janssen. A 
aplicação também está disponí-
vel para profissionais da saúde.

A quarta dose foi disponibiliza-
da para os habitantes do DF com 
50 anos ou mais em 4 de junho, 
pessoas acima de 60 anos em 6 de 
maio e acima de 70 em 13 de abril.

De acordo com a Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal (SES-
DF), tiveram o ciclo vacinal com-
pleto 2,4 milhões de pessoas — 
84,76% da população. A tercei-
ra dose foi aplicada em 1,5 mi-
lhão de pessoas, o equivalente a 
49,83% da população do DF.

 » ANA ISABEL MANSUR

Um incêndio de grandes proporções aconteceu na tarde 
de ontem na QI 14 do Lago Norte. De acordo com o Corpo de 
Bombeiros Militar (CBMDF), as chamas teriam começado na 
vegetação e se espalharam para um conjunto de galpões.

Segundo a corporação, o local estava repleto de produtos 
e houve apenas danos materiais. Moradores da região dis-
seram que o fogo começou por volta das 17h15 e demorou 
cerca de 50 minutos para ser controlado.

INCÊNDIO NA QI 14

 » SECA
Reprodução

» UBS 1 Asa Sul
 Endereço: SGAS 612, 

das 9h às 17h;
 
 Disponíveis imunizantes contra 

a covid-19 para a população 
acima dos 12 anos.

» UBS 2 Ceilândia 
 Endereço: QNN 15 Lote F, 

das 9h às 17h
 Disponíveis imunizantes contra 

a covid-19 para a população 
acima dos 12 anos.

» UBS 2 Sobradinho II
 Endereço: Rodovia DF 420, 

Complexo de Saúde, 
Setor de Mansões, ao lado 
da UPA Sobradinho;

 
 Disponíveis imunizantes contra 

a covid-19 para a população 
acima dos 12 anos.

A taxa de transmissão da 
Covid-19 recuou nos últimos 
dois dias. De acordo com a Se-
cretaria de Saúde (SES-DF) o 
índice estava em 1,78, na tar-
de de ontem. Na última terça-
feira, foi registrado 1,83 na ca-
pital do país.

Apesar da queda, o número 
não está próximo do que a Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) considera ideal — abai-
xo de 1 — indicando o con-
trole pandêmico. Neste mo-
mento, um grupo de 100 pes-
soas infectadas com o vírus da 
covid-19 podem transmitir a 
doença para outras 178.

Além disso, a Secretaria de 
Saúde confirmou, por meio do 
Boletim Epidemiológico, mais 
6.305 diagnósticos positivos 

 » RAFAELA MARTINS

Taxa de transmissão recua

 Média móvel de infecções 
chegou a 5.461 — um aumento 
de 191% em relação há 14 dias

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Locais de vacinação no feriado

nas últimas 24 horas . Desde 
o início da pandemia, 759.330 
cidadãos se infectaram com 
o vírus. Destes, 11.704 não 

resistiram e perderam a bata-
lha para a doença.

Mortes

Ontem, mais 2 óbitos foram 
confirmados pela Secretaria 
de Saúde. Uma das vítima era 
do sexo feminino e a outra do 
masculino. As duas vítimas ti-
nham entre 70 e 79, residiam 
no Distrito Federal e possuíam 
comorbidades como distúrbios 
metabólicos e cardiopatia.

Com as atualizações do bo-
letim diário, a média móvel 
de infecções chegou a 5.461, 
o que representa um aumento 
de 191% em relação há 14 dias. 
Já a média móvel de óbitos es-
tá em 1,6, o que demonstra um 
aumento de 300% na compa-
ração com o cálculo de duas 
semanas atrás.
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Capital S/A SAMANTA SALLUM
samantasallum.df@cbnet.com.br

É em ti mesmo que se coloca o enigma da 
existência: ninguém o pode resolver senão tu!

Friedrich Nietzsche

Teto do ICMS para combustíveis 
provoca corte de R$ 500 milhões 

no orçamento do DF
O governador Ibaneis Rocha assinou, ontem, 

o decreto que contingencia R$ 500 milhões do 
orçamento público local. A medida é reflexo da 

aprovação da lei, no Congresso Nacional, que 
definiu teto de 17% para alíquota de ICMS dos 

combustíveis. Na prática, o decreto significa 
mesmo uma tesourada nos recursos de todas 

as administrações regionais e de secretarias de 
governo. O orçamento para os programas sociais 
foi preservado por ordem de Ibaneis. No decreto, 

consta uma tabela com os valores por órgão. A 
área técnica “pulverizou” os cortes para aliviar o 

impacto da medida sobre todo o governo.

VIOLÊNCIA / 

Roubo a banco sob encomenda

Informações obtidas pelo Correio revelam que, um dos envolvidos, confessou à polícia que o crime teria sido 

A 
Polícia Civil do Distrito 
Federal (PCDF) inves-
tiga a participação de 
mais suspeitos no rou-

bo de agência bancária do Pa-
ranoá, ocorrido na madrugada 
da última segunda-feira. Seis 
pessoas foram presas e um ado-
lescente, de 17 anos, apreendi-
do. Informações repassadas ao 
Correio revelam que um dos en-
volvidos confessou à polícia que 
o crime teria sido encomendado 
por presidiários do Mato Grosso 
(MT), integrantes do Comando 
Vermelho (CV) — facção oriun-
da do Rio de Janeiro.

Até o momento, foram iden-
tificados como participantes 

do crime: Alan Vitor Daneli-
chen, 19, Kelvin Jordan Costa, 
22, Vitor Matheus Ferreira, 25, 
Cristiano do Amaral, 27, Jack-
son Ferreira da Conceição, 31, 
e Alyce Soares Rodrigues. Nos 
depoimentos colhidos pelos in-
vestigadores, alguns dos suspei-
tos disseram ter sido convenci-
dos pelo adolescente a cometer 
o furto e receberam R$ 2 mil co-
mo pagamento.

Um dos presos, Alan Vitor, 
é do Mato Grosso e teria che-
gado ao DF há cerca de um 
mês. Na madrugada do crime, 
o jovem foi à agência bancária 
por volta das 2h. Ele deu deta-
lhes da ação criminosa e reve-
lou que usaram duas lixadei-
ras para conseguir arrombar 

Suspeitos de invadir agência no Paranoá foram presos em flagrante

PMDF

 » DARCIANNE DIOGO

Obituário

 » Campo da Esperança

Edith Maria Collodetti Brugger, 
84 anos

Edna Domingos Pereira, 82 anos
Evandro de Paula, 59 anos
Francisca Maciel de Barros, 
87 anos

Francisco Valente Lima Filho, 
91 anos
Getro Crisóstomo Teixeira, 
78 anos

Sepultamentos realizados no dia 15 de junho de 2022

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

Joaquim Santiago Ferreira, 
77 anos
Nilson Batista de Oliveira, 
59 anos
Rivaldo de Souza Melo, 87 anos

 » Taguatinga

Alice Maria da Paixão, 65 anos
Ana Soares Ferreira, 98 anos
Anelino Alves de Oliveira, 38 anos
Antônio da Costa Borges, 
61 anos
Antônio Pereira da Costa, 78 anos
Cenir Ribeiro da Silva, 79 anos
Dalci Vieira Alves, 42 anos
Fábio César Gomes Veras, 
49 anos
Joelita Pereira Nery Gonçalves, 
62 anos
José Nelson de Siqueira, 
82 anos

Manoelina Ferreira de Oliveira, 
78 anos

 » Gama

Eujácio Caixeta da Cunha, 78 anos
Lourdes dos Anjos Araújo, 93 anos

 » Planaltina

Nilda Antonio de Oliveira, 69 anos

 » Brazlândia

Francinildo da Silva de Sousa
61 anos
Raissa Oliveira de Aquino
menos de 1 ano

 » Sobradinho

Alberto de Sousa Costa, 77 anos
Francisco das Chagas Mendes, 
56 anos
Glauberton Silva, 36 anos

Letícia Lorrane de Sousa Gomes, 
menos de 1 ano
Stephanie Oliveira Barbosa, 
menos de 1 ano
Vanessa Siqueira Arrais, menos 
de 1 ano
Ranok Gael Santos Alves, menos 
de 1 ano
Ravi da Silva Martins, 
menos de 1 ano
Ravi Gabriel Rodrigues Ferreira, 
menos de 1 ano
Ricardo Alves Tavares, 52 anos
Tereza Jerônimo Queiroz de 
Souza, 92 anos

 » Jardim Metropolitano

Catarina Borges Wanderley 
Calviño, menos de 1 ano (cremação)
Maria de Souza Pacheco das 
Neves, 93 anos (cremação)

a grade do telhado do banco. 
Os criminosos foram em dire-
ção a um dos cofres da agência, 

quando avistaram algumas via-
turas da Polícia Militar (PMDF). 
De acordo com a corporação, 

os PMs receberam um chama-
do de furto ao banco e, ao che-
garem no local, notaram que 
um dos vidros estava quebra-
do e a grade cortada.

Ao perceberem a presença 
dos militares, os criminosos 
tentaram se esconder no te-
lhado do prédio, mas acabaram 
sendo vistos e atiraram contra 
os agentes da PMDF. Alan, Vitor 
e Kelvin foram presos em fla-
grante. Do lado de fora, em um 
Gol preto, outras quatro pes-
soas também foram detidas por 
suspeita de participação. 

Foragidos

A PCDF estima que, ao 
menos, 15 pessoas tenham 

envolvimento no crime. O de-
legado Ricardo Viana, chefe da 
6ª Delegacia de Polícia (Pa-
ranoá), afirmou que investi-
ga a participação de cada um 
dos suspeitos. “Há indícios de 
participação de mais pessoas. 
Quantas eram, não consegui-
mos determinar. As investiga-
ções continuam”, frisa.

Estima-se que os foragidos te-
nham conseguido levar R$ 100 
mil da agência. A polícia tam-
bém apreendeu celulares, 
marreta, dois coletes balísti-
cos, além de outros apetre-
chos, como alicates, lixas, te-
soura e parafusadeira. Os se-
te presos foram liberados em 
audiência de custódia realiza-
da terça-feira.

Marcos Hermes/Divulgaçao
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Novacap
A redução por áreas tentou ser proporcional ao 

tamanho de cada respectivo orçamento. Setores 
com maior volume previsto de recursos, 
para este ano, sofreram os cortes mais vultosos. 
Mas houve esforço para preservar Educação, 
Saúde e Segurança. Secretaria de Economia 
(R$ 88 milhões), Novacap (R$ 42 milhões) e 
Secretaria de Comunicação (R$ 33 milhões) foram 
os órgãos mais afetados. Mas também vão sair 
R$ 139 milhões do Fundo da Saúde. Das 
administrações regionais, o do Plano Piloto 
e do Guará tiveram maior enxugamento, 
R$ 850 mil e R$ 750 mil.

Despesas com pessoal
A redução incide apenas na base orçamentária permitida 

por lei. No caso da capital federal, o valor passível de 
contingenciamento chega a R$ 1,78 bi. Recursos para despesas, 
por exemplo, com folha de pagamento de servidores não podem 
ser congelados. O valor total do orçamento do DF chega a R$ 40 
bilhões em 2022 com o Fundo Constitucional.

Ajustes
No caso do Distrito Federal, a aprovação, pelo Congresso, do PLP 

18/22 representa perda de arrecadação este ano de R$ 800 milhões. 
Na projeção de 12 meses, a perda chegará a R$ 1,6 bi. O DF arrecada 
cerca de R$ 9 bilhões por ano com ICMS de forma geral.

Exemplo
Será possível 

descontingenciar parte 
dos R$ 500 milhões caso 
o GDF recupere alguma 
arrecadação. Outros 
estados devem seguir 
o mesmo exemplo da 
capital federal para 
reequilibrar as finanças 
com a projeção de perda 
de arrecadação no ICMS.

18/22 representa perda de arrecadação este ano de R$ 800 milhões. 
Na projeção de 12 meses, a perda chegará a R$ 1,6 bi. O DF arrecada 
cerca de R$ 9 bilhões por ano com ICMS de forma geral.

administrações regionais, o do Plano Piloto 
e do Guará tiveram maior enxugamento, 
R$ 850 mil e R$ 750 mil.

Consideramos a necessidade de se 
manter o equilíbrio fiscal do DF. 
É uma medida de responsabilidade 
administrativa e financeira, diante 
do PLP 18/2022”, 

reforçou Ibaneis Rocha.

Gestão condominial
O Unasíndico 2022 

vai reunir em Brasília, 
em 23 e 24 de setembro, 
especialistas em gestão 
condominial de todo o 
DF. É o maior evento do 
setor no país e vai contar 
com a presença de cerca 
de 3 mil síndicos e 80 
empresas especializadas 
em atendimento 
condominial.

Idealizado pelo diretor-geral da JR Office Assessoria Condominial, 
Aldo Junior, o Unasíndico também contará com advogados, 
contadores e engenheiros.

Show 
A cantora 

Alcione será 
a atração de 
encerramento. 
O evento será 
realizado nas 
instalações do 
Grande Oriente 
na 913 sul.

Hair Brasília e Beauty
Entre 10 e 12 de julho, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, 

Hair Brasília and Beauty 2022 vai reunir diversos profissionais, expositores 
e o público interessado no mundo da beleza. Apenas em 2021, a feira 
realizou R$ 14 milhões de 
vendas, recebeu 16 mil 
visitantes, teve 600 marcas 
participantes e contou 
com representantes 
de 23 estados.

Somente no Distrito 
Federal, existem mais de 
17 mil estabelecimentos 
do segmento beleza. 
Número maior do que 
padarias e farmácias.

ordenado por presidiários do Mato Grosso (MT), integrantes do Comando Vermelho (CV) — facção formada no Rio de Janeiro
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A FÉ QUE SE 
RENOVA

Após dois anos de espera, católicos do Distrito Federal podem se reunir 
novamente para celebrar Corpus Christi, na Esplanada dos Ministérios, festa 

conhecida pela procissão com velas e pela confecção do tapete feito de serragem

D
a serragem que suja a roupa, do co-
rante que pinta as mãos e do pó de 
café que gruda na pele, surgem ima-
gens de Jesus, do cálice de vinho e da 

santa hóstia, que moldam um trajeto colori-
do, no meio do gramado da Esplanada dos 
Ministérios. Foram dois anos de espera até 
que as medidas restritivas fossem reduzidas 
e católicos do Distrito Federal pudessem se 
reunir novamente para celebrar, na Espla-
nada dos Ministérios, a tradicional celebra-
ção de Corpus Christi. O evento, conhecido 
pela  procissão com velas e pela confecção 
do tapete feito de serragem, retorna às ruas 
hoje, com cerca de 500 jovens que amanhe-
cem no centro de Brasília para darem início 
à preparação do trajeto.

O festejo, celebrado 60 dias após a Pás-
coa, deve contar com 22 grupos do DF para 
a montagem do tapete, que se estende por 
aproximadamente 125m. O trajeto é usa-
do na procissão do Santíssimo Sacramen-
to, após a santa missa, celebrada às 17h. De 
acordo com o coordenador da montagem 
do tapete de Corpus Christi, Aloísio Parrei-
ras Rodrigues, serão 25 quadros, com 5m 
de comprimento e 4m de largura. Ou se-
ja, são 25 desenhos que fazem menção ao 
sacramento da Santa Eucaristia — o ato de 
recebimento da hóstia consagrada, o sím-
bolo do corpo de Cristo.

Aloísio explica que a organização para 
o evento se inicia três meses antes da festa. 
“Nós chamamos os movimentos e pastorais 
que trabalham com a juventude nas paró-
quias do DF e começamos a fazer a seleção 
dos desenhos que serão moldados”, diz. De 
acordo com o coordenador, os grupos fa-
zem propostas de ilustrações dentro do te-
ma, que é sempre relacionado à Santa Eu-
caristia. Neste ano, o lema é “O verbo se fez 
carne e habitou entre nós”. “A comissão ava-
lia e aprova, ou não, o desenho. Além disso, 
cada quadro tem uma frase curta, para que 
seja uma catequese eucarística. Então são 
frases relacionadas ao tema também”, cita.

Em 2020, como o feriado caiu próximo 
ao início da quarentena, não houve progra-
mação. Ano passado, algumas paróquias 
realizaram a confecção dos tapetes nos es-
tacionamentos e espaços abertos próximos 
aos templos, com a participação de poucas 
pessoas, respeitando o distanciamento so-
cial e o uso de máscaras. Por isso, a empol-
gação e a expectativa dos jovens para se 
reunirem na Esplanada dos Ministérios é 
ainda maior. “Foram dois anos sem esse 
contexto de unidade. A montagem do ta-
pete demonstra que os jovens de diversas 
localidades do DF também estão servindo 
na igreja, então é uma inquietação positiva. 

Manifestar a fé através da alegria da juventude é uma das saudades dos integrantes do Movimento Somos  
Instrumentos de Maria (SIM). No último ano, o movimento seguiu a orientação da Arquidiocese de Brasília,  

que autorizou a confecção dos tapetes na comunidade paroquial

Arquivo Pessoal

 » ANA MARIA POL Ainda estamos na pandemia, mas prevale-
ce a esperança de que com os devidos cui-
dados teremos uma solenidade especial e 
bela”, cita Aloísio.

Coordenadora do movimento Acamps-
DF, a bancária Juliana Soares de Sousa Pra-
tes, 35 anos, conta que o grupo participa da 
confecção do tapete há cerca de 15 anos, e 
que a empolgação dos jovens em voltarem 
ao gramado da Esplanada dos Ministérios 
na solenidade é alta. “É uma oportunidade 
que temos de conviver juntos. Nosso gru-
po prioriza muito pelo contato, pelo abraço. 
Então nos últimos anos, viver essa solenida-
de sem termos um ao outro, lado a lado, foi 
impactante”, diz. Anualmente, a equipe se 
organiza para conseguir os materiais para 
a construção do desenho. Segundo a ban-
cária, neste não será diferente: “Consegui-
mos a doação da borra de café, e quanto ao 
resto dos materiais, juntamos o valor para 
comprar e não ter a dor de cabeça de ficar 
faltando algo no dia”, diz.

Pároco da Catedral Metropolitana de 
Brasília, Paulo Renato Pereira da Silva expli-
ca que a solenidade de Corpus Christi signi-
fica “Corpo de Cristo”. “Quando Jesus estava 
com os apóstolos, reunidos, ele instituiu a 
eucaristia e a partir daquele momento dei-
xou de ser a celebração da páscoa judaica 
para ser uma nova aliança, onde ele daria 
a sua carne e sangue”, diz. A festa, segundo 
o sacerdote, passou a ser solenidade anos 
depois. “Papa Urbano IV foi testemunha de 
dois milagres, sendo o primeiro com Santa 
Juliana, que incentivou, através de uma vi-
são, uma festa pública que teria como ob-
jetivo aumentar a fé dos fiéis e reparar as 
ofensas contra o santo sacramento”, diz.

 » PROGRAME-SE

 » 7h

Oração com os jovens, conduzida pelo padre 
Renato 

Início da confecção dos tapetes

 » 8h 

Abertura da praça de alimentação (café, 
lanches e almoço)

 » 15h

Início das confissões

 » 16h 

Animação do evento

 » 16h45

Procissão de entrada (saída da Catedral)

 » 17h 

Missa Solene

 » 18h30

Procissão solene e bênção final
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CURSOS

Artigos
Está aberta a chamada de arti-
gos para a 6ª edição da Revista 
da Advocacia Pública Federal. 
Advogados públicos, operadores 
do direito, acadêmicos da área 
jurídica e estudantes podem par-
ticipar do periódico, que tem como 
objetivo reunir e expor trabalhos 
de interesse da advocacia pública, 
além de trazer à tona as princi-
pais questões relacionadas pelos 
membros. Os interessados em 
participar da seleção de artigos 
devem enviar o material até 15 de 
julho e seguir as regras do edital. 
Envio no site: https://seer.anafe-
nacional.org.br/index.php/revista.

Empreender
A Cocreation Lab DF está com 
60 vagas abertas para novos 
empreendedores. O projeto pre-
tende transformar ideias em 
negócios e os selecionados terão 
cinco meses de mentoria, pales-
tras, workshops, metodologia e 
networking. A ação é gratuita e as 
inscrições para a terceira edição 
do evento vão até hoje. Inscrições: 
inscrever.txm.business. Dúvidas: 
contato@cocreationlab.com.br.

Congresso
O 24º Congresso Internacional de 
Educação da Legião da Boa Von-
tade será realizado em formato 
on-line nos dias 27 e 28 de junho, 
com o tema "Desafios da aprendi-
zagem e a saúde mental — refle-
xos 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. Horá-
rio: 19h30. Inscrições em breve no 
Sympla. Informações: https://www.
lbv.org/congresso-de-educacao.

Empreendedorismo e inovação
A Fundação Bradesco está com 
matrículas abertas para o curso 
de empreendedorismo e inovação. 
Com carga horária de 12h, dividi-
da em dois capítulos com dois 
tópicos, as aulas visam mostrar 
conceitos sobre postura empreen-
dedora, identificação de oportu-
nidades, processos de inovação 
e as principais características de 
um plano de negócios. Informa-
ções e inscrição: ev.org.br/cursos/
empreendedorismo-e-inovacao.

Medicina
A Universidade Católica de Bra-
sília (UCB) lança edital para 
transferência de alunos do curso 
de medicina. As inscrições vão 
até 27 de junho e são válidas 

para sete vagas, distribuídas 
entre o segundo, quinto, sex-
to, sétimo e oitavo semestres. 
Podem concorrer os estudan-
tes que estejam vinculados ao 
curso de medicina em alguma 
instituição de ensino superior 
credenciada pelo Ministério da 
Educação (MEC). O resultado 
será divulgado em 15 de julho.

OUTROS

Feira pet
Com diversão, lazer, atrações 
culturais, artesanato, praça de 
alimentação, palestras, feira de 
adoção, produtos pet e a presença 
do biólogo Richard Rasmussen, 
o Lazer Pet Stop chega ao Distri-
to Federal para fazer a festa dos 
bichinhos e amantes de animais. 
A entrada é gratuita. Após passar 
por Samambaia, a próxima para-
da do evento será neste sábado e 
domingo, no Estacionamento do 
Parque Ana Lídia, 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.

Memória
O Clube da Memória abre as por-
tas para quem quer participar da 
proposta 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 seque-
las cognitivas pós-covid-19, o clu-
be oferece atendimento individual 
e coletivo. Mensalidade: R$ 250. 
Horário a combinar.

Comédia
Nome de destaque na comédia 
stand-up, Bruna Louise — que 
recentemente lançou especial 
na Netflix e tem projetos no Pri-
me Video e Comedy Central —  
traz para o DF seu novo show. 
A comediante segue o propósito 
de divertir, ao mesmo tempo que 
empodera mulheres e combate 
preconceitos. A apresentação 
do espetáculo será no dia 31 de 
julho, às 19h, no Teatro da UNIP 
(913 Sul). Valor: R$ 140 inteira, 
R$ 70 meia e R$ 80 com doa-

ção de 1kg de alimento.  Vendas 
presenciais na Viva Paleteria do 
Liberty Mall. Ingressos: https://
bit.ly/3xQzTCX. Serão cobradas 
taxas nas vendas online.

Show
Arte popular com muita músi-
ca e dança comanda a tarde de 
domingo na Galeria dos Estados. 
O projeto Mistura Geral traz shows 
de Martinha do Coco — morado-
ra do Paranoá há 40 anos — Tião 
Carvalho e da banda Muntchako. 
A programação também conta 
com live formativa e roda de con-
versa, que serão transmitidos ao 
vivo no canal do Mistura Geral no 
YouTube. A live formativa será na 
sexta, às 19h, enquanto a roda de 
conversa e os shows serão domin-
go, às 11h e 15h, respectivamente.

Esporte
A Copa Brasília de Futebol 
Amador segue a todo vapor em 
Samambaia e Planaltina. Reali-
zada pela Casa de Cultura Telas, 
o campeonato começou em 
maio e vai até 30 de setembro. 
Os jogos acontecem de quin-
ta a domingo nas duas regiões 
administrativas e conta com 80 
times, distribuídos nas catego-
rias sub-15, sub-17 e acima de 
18 anos, que farão 420 jogos na 
primeira fase, além de elimi-
natórias, quartas, semis e final. 
Informações, datas e horários 
em https://www.lufas.com.br/.

Cultura
De volta após parar na pandemia, 
o projeto “Meio Dia Em Ponto” 
movimenta a cultura em Cei-
lândia neste final de semana. A 
feira envolve economia criativa, 
atrações culturais e pretende ser 
um lugar de encontros na região, 
com comida, bebida, moda, arte, 
comércio e cultura popular. A pro-
gramação começa às 9h nos dois 
dias e conta com oficinas, brinca-
deiras e muita música boa. Local: 
Praça Ferrock (QNP 13, AE - Setor 
P Norte). Entrada gratuita.

Show
Depois de dois anos longe dos 
palcos de Brasília, Joe Silhueta 
está de volta com o show de pré
-lançamento do álbum “Sobre 
saltos y outras quedas”. A banda 
preparou uma apresentação espe-
cial para a noite de reencontro e 
irá performar tanto músicas já 
conhecidas pelo público quanto 
algumas inéditas. O show será 
hoje, às 20h, no Infinu Comuni-
dade Criativa (CRS 506, Asa Sul). 
Valor: R$ 25 a R$ 80 (mais taxa). 
Ingressos: https://bit.ly/3aYaTRj.

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)

GAMA

ILUMINAÇÃO PRECÁRIA
Eliz Vila Nova, 36 anos, moradora de 

Planaltina, reclama da má qualidade do 
pavimento da cidade. Para a educadora física, 
o asfalto entre a quadra 10 e 12 no Residencial 
Leste, Buritis II, já passou por tantas operações 
tapa buraco que está parecendo uma colcha 
de retalhos. “Desde que vim para cá é assim, os 
remendos mais atrapalham do que resolvem. 
Deveria haver a troca total do asfalto”,  
relatou à coluna Grita Geral. 

» A Novacap respondeu, em nota, que é 
necessário abrir reclamação diretamente 
para a Ouvidoria ou Administração 
Regional. A pasta não informou  
sobre a situação do asfalto no  
Residencial Leste, em Planaltina.

A moradora do Gama, Regina Lúcia, 
de 60 anos, entrou em contato com a 
coluna Grita Geral, para jogar luz sobre 
o problema da falta de iluminação 
na Q.55 do St. Central do Gama. “Sou 
professora, quando chego do trabalho e 
desço do ônibus, tenho medo de passar 
por debaixo das árvores por causa da 
escuridão”, relata.

» Em resposta, a CEB Ipes informou 
que uma equipe de manutenção foi 
enviada a Q.55 para examinar o 
problema. O órgão também afirmou 
que qualquer pessoa pode acionar 
a CEB pelo telefone 155 ou pelo site 
www.ceb.com.br 

Desligamentos 
programados  
de energia

Não há desligamentos 
programados para este dia

Capela São Francisco de Assis

Isto é Brasília 

Cravada no alto de um vale, no Núcleo Rural Casa Grande — entre as Regiões Administrativas do 

Gama e Recando das Emas — a Capela São Francisco de Assis é um lugar inspirador para a prática 

religiosa e também para o lazer. A vista é maravilhosa e, ao cair da tarde, atrai pessoas que 

gostam de apreciar a natureza, ciclistas que fazem trilha na região, namorados e quem  

gosta de fazer aquela bela self para postar nas redes sociais.

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

#istoebrasiliacb

» Destaques

Arte

» A Feira Brasília de 
Arte Contemporânea 
chega para a edição 
2022 e já estão abertas 
as inscrições para as 
palestras e oficinas. O 
evento, que acontece 
entre 29 de junho e 3 
de julho, no Espaço 
Cultural Renato Russo, 
terá cursos com artistas 
visuais e palestras com 
curadores, pesquisadores 
e especialistas no 
mercado da arte. A Feira 
conta com 13 galerias no 
total, 12 locais e uma de 
São Paulo. Inscrições e 
informações em:  
https://www.fbac.art.br/.

Campanha do 
agasalho

» Como parte da campanha 
“quem doa agasalho 
aquece uma alma”, 
todas as três lojas da Só 
Reparos serão pontos de 
coleta para arrecadação 
de roupas, calçados e 
cobertores doados. As 
lojas do SIA, 404 norte e 
512 sul estarão recebendo 
o material até 9 de julho. 
Ao fim da campanha 
também serão doadas 
cestas básicas para o  
Lar dos Velhinhos 
Bezerra de Menezes, em 
Sobradinho, que abriga  
70 idosos sem condição  
de auto sustento.

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

Muitas nuvens com 

possibilidade de  

chuva isolada

Máxima 85% Mínima 25%

O sol A lua
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Mínima 16º
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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

@rgfaerial/Instagram

ASFALTO DE RETALHOS
PLANALTINA
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NBA
Precisando de apenas mais uma vitória para conquistar seu 
quarto título desde 2015, o Golden State Warriors pode se sagrar 
campeão contra o Boston Celtics, hoje, no jogo 6 das Finais da NBA. 
A partida começa às 22h (horário de Brasília) no TD Garden, em 
Boston (Massachusetts), e será a primeira oportunidade para um 
dos finalistas de fechar a série, liderada pelos Warriors por 3 x 2.  
A ESPN e a Band anunciam a transmissão ao vivo de mais um 
duelo entre os protagonistas Stephen Curry e Jayson Tatum. 

Artilheiro da Copa Sul-A-
mericana em 2010 pelo Goiás 
e na edição de 2014 pelo 
Athletico-PR, o centroavante 
Rafael Moura, o He-Man, tro-
cou os pés pelas mãos. Aos 39 
anos, o ex-jogador com passa-
gem por Atlético-MG, Corin-
thians, Fluminense, Interna-
cional e Botafogo aderiu a um 
esporte que tem cada vez mais 
praticantes no Distrito Fede-
ral e no país: o Beach Soccer. 
A capital recebe desde ontem, 
na área externa do Mané Gar-
rincha, a etapa do ITF Sand 
Series Dacathlon Classic’22 — 
um dos torneios mais tradicio-
nais da categoria. 

A festa do beach tennis 
internacional em Brasília reune 
atletas de 17 países diferentes. 
Todos em busca da premiação 
de US$ 55 mil dólares (cerca de 
R$ 281.400) e dos pontos para o 
ranking mundial. Um dos des-
taques do evento é justamente 
Rafael Moura, o He-Man. 

“No Rio, a proximidade da 
minha casa com a areia me 
levou ao beach tennis, que 

começou a ficar cada vez mais 
sério na minha vida, agora, 
jogando profissionalmente e 
chegando a um torneio desse 
nível”, compartilha o ex-boleiro.

Rafael Moura compete ao 
lado do também mineiro Gus-
tavo Gomes, de apenas 16 anos. 
“Participar de um torneio desse 
nível será uma grande experiên-
cia para nós”, diz o He-Man. O 

primeiro torneio profissional 
dele aconteceu em março, em 
Belo Horizonte. 

O Brasil também será repre-
sentado pelas paranaenses cam-
peãs da primeira edição, Vitoria 
Marchezini e Marcela Vita, além 
de Rafa Miller e Joana Cortez. As 
italianas Giulia Gasparri e Ninny 
Valentini brigarão pelo prêmio 
e hegemonia no topo. Entre 
os homens, os brazucas André 
Baran e Vinícius Font também 
marcam presença.

Essa é a segunda vez que 
a competição desembarca na 
capital federal. O evento conta 
com a estrutura de uma arena 
de 10.000m², que abriga 11 qua-
dras e pode receber até 2.500 
pessoas. Quem for acompanhar 
o torneio encontrará diversas 
atrações com uma praça de ali-
mentação, muro para escalada, 
miniquadra de beach tennis, 
comércio interno e apresenta-
ções musicais.

“Será um feriado de muita 
disputa para os participantes 
do torneio e, também, de mui-
to lazer para o público. Prepa-
ramos atrações especiais e uma 
grande infraestrutura para que 

 He-Man (D) e o parceiro 
Gustavo Gomes: dois dos 800 
mil brasileiros praticantes da 
modalidade

Divulgação/Sand Series Decathlon

M
ais de 2,5 mil km não 
impediram que o ad-
ministrador Jefferson 
Rocha, 33 anos, reali-

zasse o sonho de assistir a um 
jogo de vôlei do Brasil. Acompa-
nhado da esposa Marcela Rocha 
e dos dois filhos pequenos, Jef-
ferson encarou mais de 10 horas 
entre voos e escalas até chegar 
na capital federal a tempo de ver 
a estreia da Seleção feminina no 
Ginásio Nilson Nelson, ontem, 
com vitória de virada por 3 sets a 
1 na segunda semana da Liga das 
Nações. “É um sonho estar aqui. 
Estou emocionado e todo arre-
piado ao ver a torcida”, contou o 
paraense de Santarém, sorriden-
te e encantado com a realização. 

Jefferson comentou que a pai-
xão pela modalidade é antiga e 
sempre quis ver de perto. Ao sa-
ber que a Liga das Nações se-
ria disputada no DF, não pensou 
duas vezes e se organizou para 
vir. “Eu queria ter chegado a tem-
po de ver a seleção masculina jo-
gar também, mas só de estar aqui 
e ver a feminina, sinto-me reali-
zado”, disse o torcedor, abraça-
do com a bandeira do estado de 
origem e pose de comentarista. 
“A seleção turca é difícil, elas são 
fortes, mas a gente vai ganhar”, 
indicava o paraense, que assistirá 
a todos os jogos da seleção femi-
nina. Hoje, o time volta à quadra 
contra a Holanda, às 21h.

Ontem, a equipe do técnico 
José Roberto Guimarães come-
çou a partida contra a Turquia 
com dificuldade de acertar os 
passes e atacar a seleção turca, 
que iniciou o set atenta. Em um 
jogo cheio de emoções e poucos 
erros de saque, ambas as equipes 
tiveram ataques precisos. As bra-
sileiras se destacaram com um 
bloqueio forte. Perdendo a pri-
meira parcial, o Brasil conseguiu 
uma virada emocionante no se-
gundo set e ganhou confiança 
para os seguintes e venceu por 
25/19, 25/23, 25/23 e 25/23.

O Brasil começou o primeiro 
set perdendo para a seleção tur-
ca, que abriu uma leve vantagem 

As medalhistas de prataem Tó-
quio-2021 abriram vantagem de 
três pontos sobre as turcas, que 
não se abalaram e viraram o set 
em 20/19. Mostrando garra e de-
terminação, a equipe de José Ro-
berto ganhou a parcial por 25/23, 
repetindo o anterior. 

Com duas vitórias parciais 
em sets, o Brasil foi para o quar-
to período mantendo o visto nos 
anteriores. Novamente disputa-
do ponto a ponto, as seleções se 
intercalaram no placar. O ataque 
encaixado e preciso das brasi-
leiras junto com o bloqueio que 
funcionou bem desde sets ante-
riores foi determinante para que 
a equipe de Zé Roberto abris-
se vantagem de 17/14 no meio 
da quarta parcial. Otimistas, as 
asiáticas encostaram na pontua-
ção, mas não foi suficiente para 
tirar o set do Brasil, levando a 
arena à loucura.

Esta é a segunda etapa da fase 
classificatória da Liga. A equipe 
de José Roberto Guimarães en-
cara também a Holanda, Itália e 
Sérvia. As adversárias são as qua-
tro semifinalistas do Campeona-
to Europeu de 2021.

A primeira etapa aconteceu 
nos Estados Unidos. O Brasil 
venceu três dos quatro jogos 
que disputou, perdendo ape-
nas para a seleção anfitriã. A 
fase final, que será disputa-
da em Ancara (Turquia), será 
formada pelas oito melhores 
equipes da fase classificatória. 
O Brasil está na quarta posição 
na classificação da Liga Mun-
dial, com 12 pontos.

logo no início. Sem deixar abalar 
pela estreia, as jogadoras brasi-
leiras foram buscar ponto a pon-
to na tentativa de levar o set. O 
bloqueio da equipe nacional fun-
cionou bem na disputa com cin-
co bloqueios contra apenas dois 
da seleção adversária. No entan-
to, as turcas aumentaram a van-
tagem para seis pontos, manten-
do um ataque forte, que mesmo 
o bloqueio brasileiro dando tra-
balho, não conseguiu segurar.

Repetindo o set anterior, as 
anfitriãs tiveram um início difí-
cil. No segundo tempo, o ataque 
e o bloqueio das asiáticas não 
deram descanso para as brasi-
leiras, fazendo com que as tur-
cas abrissem novamente vanta-
gem de cinco pontos. O Brasil es-
tava com dificuldade de encaixar 

os passes e pontuar. O placar 
marcava 10/5, quando José Ro-
berto solicitou tempo. No retor-
no, as brasileiras iniciaram uma 
reação e encurtaram a diferen-
ça para 20/19. A partir daí, a se-
leção verde-amarela acertou o 
passe e conseguiu uma virada 
emocionante, fechando o set em 
25/23 após erro de saque da ca-
misa 99 turca.

Força mental

Em um terceiro set disputa-
do ponto a ponto, as turcas mar-
caram primeiro, mas as brasilei-
ras viraram rapidamente com um 
bloqueio forte. A parcial foi aper-
tada. Com um rally longo, o Bra-
sil se à frente por dois pontos an-
tes da parada e levantou a torcida. 

VÔLEI Fã da Seleção encara viagem de Santarém (PA) a Brasília para realizar o sonho de ver a trupe de Zé Roberto em quadra e 
elas não decepcionam: virada por 3 sets a 1 contra Turquia inicia série de duelos contra potências europeias na Liga das Nações 

Amor que não se mede
JÚLIA ELEUTÉRIO

A capitã Gabi manteve a estabilidade de um Brasil renovado na disputa ponto a ponto com a Turquia, ontem à noite, no Ginásio Nilson Nelson

Wander Roberto/Inovafoto/CBV

“No Rio, a 
proximidade da 
minha casa com 
a areia me levou 
ao beach tennis, 
que começou a 
ficar cada vez 

mais sério, agora, 
profissionalmente”

Rafael Moura, 
ex-jogador de futebol

BEACH TENNIS

A nova praia de Rafael Moura
VICTOR PARRINI*

Ontem
Brasil 3 x 1 Turquia

Hoje
21h Brasil x Holanda

Amanhã
15h Brasil x Itália

Domingo
10h Brasil x Sérvia

Liga das Nações

A família de Jefferson Rocha viajou mais de 2,5 mil km para torcer no DF

Júlia Eleutério/CB/DA Press

todas possam acompanhar os 
jogos, assim como aproveitar o 
evento como um todo”, afirma 
Bruno Ferreira, diretor do tor-
neio internacional.

O World Tour Sand Series 
Classic agrega os torneios mais 
importantes e com maior pre-
miação da modalidade, como 
os Grand Slams do tênis. O Bra-
sil é considerado o epicentro 
mundial da modalidade. Dos 2 
milhões de praticantes no mun-
do, 800 mil estão no Brasil.

“O beach tennis vem cres-
cendo de forma exponencial 
nos últimos anos e acreditamos 
que o Brasil se tornará o maior 
polo do mundo nesta moda-
lidade. É um esporte muito 
democrático, sem distinção de 
gênero ou idade, e se conecta 
com nosso objetivo de tornar o 
esporte acessível a todos”, con-
ta o CEO da Decathlon no Bra-
sil, Cedric Burel. Os ingressos 
podem ser adquiridos pelo site 
Bilheteria Digital. Os tickets 
variam de R$ 30 a R$ 500. Os 
portões são abertos às 9h. 

*  Estagiário sob a supervisão  
de Marcos Paulo Lima
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O Corinthians saiu na frente, 
mas cedeu o empate ao Athleti-
co-PR, ontem, e desperdiçou a 
chance de voltar à liderança do 
Campeonato Brasileiro. Com o 
1 x 1 na Arena da Baixada, o alvi-
negro permanece em segundo 
lugar, com os mesmos 22 pontos 
do Palmeiras, mas com saldo de 
gols inferior. O time paranaense, 
com 18 pontos, entrou no G-4, 
em quarto lugar.

O Furacão conseguiu quatro 
escanteios a seu favor no primeiro 
1 minuto e 24 segundos de jogo. 
Com pouco mais de dois minu-
tos, Cássio teve de fazer uma difí-
cil defesa em chute de Pablo. Era 
a mostra da disposição do time 
paranaense em pressionar.

Mas, no futebol, o que vale é 
a eficiência. Na primeira vez que 
o Corinthians conseguiu passar 
do meio de campo, Willian tabe-
lou com Róger Guedes e sofreu 
falta perto da área. Róger Gue-
des tomou a frente e bateu, com 
grande categoria, no ângulo de 
Bento. Um golaço. Bela maneira 
de encerrar um jejum de qua-
se dois meses, ou 10 jogos, sem 

balançar a rede.
O gol aos cinco minutos defi-

niu como seria a etapa. O Athle-
tico tentando dar velocidade ao 
jogo, em busca do empate, mas 
demonstrando nervosismo e pre-
cipitação, e o Corinthians caden-

ciando, procurando valorizar 
a bola quando tinha a posse. A 
partida continuou movimentada 
e, embora Pablo e Cuello tenham 
tido, na parte final da etapa, boas 
oportunidades, o Timão mostrou 
um futebol bem mais coordenado 

que a equipe da casa.
O segundo tempo não mudou 

muito, até Felipão mexer no time. 
Ele tentou dar novo fôlego ao 
Athletico mexendo no ataque e o 
volume da equipe melhorou mui-
to graças ao garoto Vítor Roque, 
de 17 anos, veloz e habilidoso. Ele 
acertou a trave de Cássio e o time 
passou a ter mais chances.

Vítor Pereira percebeu que o 
Corinthians estava perdendo o 
meio de campo e mudou, colo-
cando Roni e Renato Augusto. 
Mas, cinco minutos após entrar, 
Roni atrapalhou os planos do trei-
nador ao trocar agressões com 
Hugo Moura e ser expulso junto 
com o volante athleticano.

A situação piorou mais para o 
Corinthians quando Raul Gusta-
vo, de maneira infantil, empurrou 
Vítor Roque na área, em um lance 
em que o atacante do time para-
naense não representava perigo. 
Pênalti que Terans cobrou para 
empatar, aos 36 minutos. Depois 
disso, o Corinthians procurou não 
correr mais riscos e o Athletico 
não ficou atrás. Os dois times se 
contentaram com o empate.

SUPERESPORTES

Reencontro com a vitória
BRASILEIRÃO Ainda apresentando erros, Flamengo joga melhor após três derrotas e vence o Cuiabá na 
primeira partida de Dorival Júnior à frente da torcida. Triunfo dá fôlego para sequência do novo trabalho

F
oram três jogos sem vitórias 
com atuações contestadas e 
uma turbulenta troca de trei-
nador no período. Após pas-

sar por um período nebuloso na 
temporada, o Flamengo apresen-
tou alguma melhora em seu fu-
tebol e voltou a vencer na Série A 
do Campeonato Brasileiro. Ontem, 
diante do Cuiabá, no Maracanã, o 
rubro-negro jogou o suficiente pa-
ra ganhar por 2 x 0 e conquistar no-
vamente os três pontos.

O jogo marcou a reestreia de 
Dorival Júnior diante da torcida do 
Flamengo. O técnico também pô-
de testar as modificações promovi-
das nos primeiros treinos coman-
dados por ele. Em campo, o time 
carioca não foi soberano. Apesar 
de não ter levado grandes sustos 
do inofensivo Cuiabá, o rubro-ne-
gro não conseguiu domínio massi-
vo com presença constante no ata-
que. As melhores chances foram 
criadas em lançamentos protago-
nizados pelos craques da equipe.

Os minutos inicias no Mara-
canã foram de certa estranheza. O 
rubro-negro não demorou a abrir 
o placar em chute oriundo de ten-
tativa de cruzamento de Ayrton 
Lucas. Logo depois, o time cario-
ca perdeu dois jogadores por le-
são: David Luiz, com problema 
muscular, e Bruno Henrique, por 
uma torção. O resultado até pode-
ria ser mais elástico, mas Arrascae-
ta acertou a trave e Gabigol marcou 
em impedimento.

Com certa dificuldade de ge-
rar infiltrações, o Flamengo sofreu 
com a marcação do Cuiabá. Quan-
do passou pelo ferrolho, pecou nas 
finalizações. Casos de Gabi e Ever-
ton Ribeiro em bons passes de Viti-
nho, muito vaiado quando aciona-
do, e Arrascaeta. Na reta final, o ru-
bro-negro teve mais chances. Em 
novo belo passe, o uruguaio achou 
Gabigol, que finalizou bem: 2 x 0. 
O camisa nove ainda perdeu boa 
chance de cabeça, mas o lance não 
fez falta no resultado.

Fora na sequência de derrotas, 
Arrascaeta destacou a evolução 
do time. “A gente precisava reto-
mar o caminho das vitórias. Em 
algum momento sofremos um 
pouco, mas, como disse, o im-
portante era sair com três pon-
tos para a nossa torcida. A gente 
criou bastante situações de gol, 
poderia sair com placar maior, 
mas os três pontos era o que mais 
importava”, avaliou o meia uru-
guaio do Flamengo.

DANILO QUEIROZ

Gabigol voltou a marcar com a camisa rubro-negra e ajudou o time carioca a encerrar incômoda série de tropeços seguidos na competição

Gilvan de Souza/Flamengo

Terça-feira

 Juventude 1 x 2 Santos

Ontem

 Bragantino  4 x 2  Coritiba

 Ceará  0 x 0  Atlético-MG

 Flamengo  2 x 0  Cuiabá

 Goiás 1 x 2 Internacional

 América-MG  0 x 0  Fluminense

 Athletico-PR  1 x 1  Corinthians

Hoje

 16h Botafogo  x  São Paulo

 18h Palmeiras  x  Atlético-GO

 19h Avaí  x  Fortaleza

Terça-feira
 Bahia 0 x 1 Chapecoense

Hoje
 16h Cruzeiro  x  Ponte Preta
 20h Vila Nova  x  Operário-PR

Amanhã
 19h Criciúma  x  Brusque
 21h30 CRB  x  Ituano

Sábado
 11h Grêmio  x  Sampaio Corrêa
 16h Novorizontino  x  Tombense
 16h Londrina  x  Vasco
 18:30 Náutico  x  Sport

Domingo
 11h Guarani  x  CSA
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 P J V E D GP GC SG  P J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 22 11 6 4 1 19 5 14
2º Corinthians 22 12 6 4 2 16 10 6
3º Internacional 21 12 5 6 1 16 11 5
4º Athletico-PR 18 12 5 3 4 12 13 -1
5º São Paulo 18 11 4 6 1 17 12 5
6º Atlético-MG 18 12 4 6 2 17 14 3
7º Santos 17 12 4 5 3 16 11 5
8º Bragantino 17 12 4 5 3 16 13 3
9º Flamengo 15 12 4 3 5 13 13 0
10º Fluminense 15 12 4 3 5 13 14 -1
11º Coritiba 15 12 4 3 5 16 18 -2
12º América-MG 15 12 4 3 5 11 13 -2
13º Ceará 15 12 3 6 3 13 13 0
14º Avaí 14 11 4 2 5 12 15 -3
15º Goiás 14 12 3 5 4 13 16 -3
16º Atlético-GO 13 11 3 4 4 10 13 -3
17º Botafogo 12 11 3 3 5 12 16 -4
18º Cuiabá 12 12 3 3 6 9 15 -6
19º Juventude 10 12 2 4 6 11 21 -10
20º Fortaleza 7 11 1 4 6 7 13 -6

1º Cruzeiro 28 12 9 1 2 14 5 9
2º Bahia 25 13 8 1 4 15 7 8
3º Vasco 24 12 6 6 0 12 5 7
4º Sport 19 12 5 4 3 8 5 3
5º Grêmio 18 12 4 6 2 9 4 5
6º Criciúma 16 12 4 4 4 14 12 2
7º Tombense 16 12 3 7 2 12 12 0
8º Operário-PR 15 12 4 3 5 14 12 2
9º Sampaio Corrêa 15 12 4 3 5 13 13 0
10º Londrina 15 11 4 3 4 12 14 -2
11º Chapecoense 15 12 3 6 3 9 8 1
12º CRB 14 12 4 2 6 8 15 -7
13º Novorizontino 14 12 3 5 4 10 13 -3
14º Brusque 13 12 4 1 7 9 13 -4
15º Ituano 13 12 3 4 5 12 13 -1
16º CSA 13 12 2 7 3 8 10 -2
17º Ponte Preta 12 12 3 3 6 8 11 -3
18º Náutico 12 12 3 3 6 10 15 -5
19º Guarani 12 12 2 6 4 8 13 -5
20º Vila Nova 10 12 1 7 4 8 13 -5
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PLACAR

Giro Esportivo

Bragantino 4 x 2 Coritiba
O Bragantino não encontrou 
maiores dificuldades diante do 
Coritiba e venceu, por 4 x 2, no 
estádio Nabi Abi Chedid. De quebra, 
o time paulista se aproximou do G-4.

América 0 x 0 Fluminense
Um empate sem muita graça 
deixou América-MG e Fluminense 
estacionados. O empate por 0 x 0, 
ontem, no Independência, deixou os 
times no meio da tabela.

Pôster da Copa
A Fifa divulgou, ontem, o pôster 
oficial da Copa do Mundo. Criada 
pela artista Bouthayna Al Muftah, 
a imagem ilustra um chapéu árabe 
jogado ao ar em forma de celebração.

Goiás 1 x 2 Internacional
O Internacional de Mano Menezes 
chegou ao 16º jogo sem derrota, 
ontem, quando venceu o Goiás, por 
2 x 1. Os gaúchos tiveram mais uma 
atuação regular em campo.

Botafogo x São Paulo
O Nilton Santos receberá, hoje, um 
duelo de extremos na tabela. Às 
16h, o desesperado Botafogo tenta 
fugir do Z-4 contra o São Paulo, que 
vislumbra ficar raízes no G-4.

Ari Ferreira/Bragantino

Divulgação/Internacional

Marcelo Gonçalves/Fluminense

Vitor Silva/Botafogo

Divulgação/Fifa

Corinthians e Athletico-PR ficam na igualdade

Alvinegro saiu na frente, mas paranaenses correram atrás do placar

José Tramontin/Athletico-PR

Palmeiras se despede de casa hoje

O Palmeiras se despede tem-
porariamente do Allianz Parque 
hoje. O desafio ante o Atlético-GO, 
às 18h, pela 12ª rodada do Brasilei-
rão, é o último na arena alviverde 
antes da sequência de quatro par-
tidas decisivas como visitante por 
três competições diferentes: duas 
vezes com o São Paulo, uma pelo 
Brasileirão, no domingo, e outra 
pelas oitavas da Copa do Brasil, 
ambas no Morumbi. Na sequên-
cia, encara o Avaí e, então, encara 
o Cerro Porteño no Paraguai, no 
mata-mata da Libertadores.

A sequência como visitante 
não preocupa o Palmeiras porque 
fora de casa o desempenho tem 
sido bom. No Brasileirão, longe de 
casa, o time está invicto. Em toda 
a temporada, a campanha como 
visitante apresenta apenas uma 
derrota, seis empates e dez vitó-

rias em 17 confrontos. O aprovei-
tamento fora do Allianz Parque, 
no cômputo geral, é de 70,5%.

O Palmeiras ostenta a maior 
série invicta do Brasileirão, a 
melhor defesa (cinco gols sofri-
dos) e o melhor ataque (19 marca-
dos). Além disso, está há seis roda-
das sem ser vazado no Brasileirão. 
Se ficar mais um duelo sem pegar 
a bola na rede, alcançará a segun-
da maior série do tipo na história 
da competição.

“Temos uma sequência de 
jogos fora, que a gente precisa 
trabalhar bem e mentalizar para 
ganharmos o maior número de 
jogos possível”, disse o capitão 
Gustavo Gómez. Ele deve ser a 
novidade na escalação. O zagueiro 
retorna após desfalcar o clube nas 
últimas três rodadas do Brasilei-
rão a serviço da seleção paraguaia.

Gustavo Gómez alertou para série 
de quatro jogos como visitante

Cesar Greco/Palmeiras

Galo e Vozão empatam sem gols

Mais um jogo ruim do Atléti-
co-MG sob o comando do técnico 
Turco Mohamed. Ontem, no Cas-
telão, o Galo conseguiu controlar 
o setor ofensivo do Ceará, mas foi 
pouco efetivo no ataque e acabou 
ficando no empate por 0 x 0, em 
duelo válido pela 12ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

O técnico Turco Mohamed, 
inclusive, vem sendo pressiona-
do no clube mineiro. O treinador 
não é unanimidade na diretoria 
do Galo. A comitiva esperava um 
resultado positivo em Fortaleza, 
mas o empate pode abreviar a 
passagem do argentino pelo time.

O empate deixa o Atlético-MG 
com 18 pontos, na 5ª posição 
provisoriamente. O Galo pode 
ver o Palmeiras abrir sete pontos 
de vantagem na liderança nesta 
rodada. Já o Ceará chegou a 15 

pontos, e ficou na décima posição. 
O goleiro Everson admitiu o 

incômodo pela série negativa, 
mas viu uma boa apresentação 
do Galo. “É lógico que somos 
uma equipe que quer brigar por 
título. Ficar quatro rodadas sem 
vencer é preocupante, liga o sinal 
de alerta. Mas fizemos um bom 
jogo. Atuar aqui é muito difícil. O 
estado do gramado é muito ruim. 
Agora, é descansar e pensar no 
duelo contra o Flamengo, que é 
um confronto direto para que a 
gente possa voltar a vencer”, des-
tacou o goleiro ao SporTV.

O Galo recebe o rubro-negro 
no domingo, às 16h, no Minei-
rão, em confronto de times que 
brigaram pelo título no último 
ano. O Ceará joga no sábado, 
às 19h, contra o Cuiabá, fora de 
casa, na Arena Pantanal.
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Por oscar Quiroga

Data estelar: sol em trígono 
com saturno e quadratura 
com netuno. Enquanto teus 
raciocínios não partirem 
do princípio real de que tu 
és uma alma ocupando 
temporariamente um corpo, 
continuarás também sendo 
o produto do meio ambiente 
pelo qual transitas, te 
adaptando às circunstâncias. 
também buscarás a causa 
de teus estados de ânimo 
na complexa e maravilhosa 
fisiologia de teu corpo, e 
verás a ti como o produto de 
uma história genética. Essa 
forma de ver a realidade 
te garantirá um lugar na 
civilização, porque serás 
uma pessoa adequada, que 
não contesta a ideologia 
predominante que, sendo 
de direita, centro ou 
esquerda é, na prática, uma 
só e única ideologia, a de 
que o ser humano é um 
corpo que pensa. Existir 
assim, porém, nunca será 
satisfatório, porque se 
ergue sobre uma estrutura 
fantasiosa, desprovida de 
suporte da realidade. 

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

sacrifícios sempre serão necessários, 
mas é imprescindível os escolher 
com sabedoria, porque nem 
todas as pessoas merecem uma 
atitude extraordinária dessas. 
só sua alma saberá avaliar a 
necessidade do sacrifício.

as concessões parecem estar além 
do que você suportaria, porém, 
nada está no lugar certo para 
ninguém, o cenário exige sacrifício 
de todas as pessoas. tentar levar 
vantagem seria contraproducente. 
tudo em seu devido lugar.

as certezas são tentadoras, porém, 
é melhor continuar se atendo 
à percepção de que ainda há 
muito caminho pela frente, e que 
essas certezas são motivadoras, 
e por isso bem-vindas, porém, 
temporárias também.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

apesar de haver confusões em 
andamento, também estão em 
marcha as soluções. só falta você 
assumir o posto que este momento 
configurou e fazer o necessário, 
sem apego aos resultados, 
confiando nos mistérios da vida.

Para você fazer o que deseja, 
provavelmente se torne necessário 
passar por cima da vontade 
das pessoas envolvidas neste 
momento. Porém, isso não há de 
justificar qualquer tipo de atropelo 
ou precipitação. isso não.

Para que o resultado deste 
momento seja favorável aos 
seus planos, sua alma precisa 
fazer contas muito sinceras, e 
verificar se está tudo dentro 
do alcance, ou se, por ventura, 
precisa lançar mão de ajuda.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

os olhos da ambição enxergam 
objetivos maravilhosos, mas não 
calculam o caminho que terá 
de ser percorrido para chegar 
lá. Essa conta sua alma precisa 
fazer para que a ambição seja 
combustível, e não tropeço.

talvez o alcance de sua intervenção 
seja muito maior do que você 
pensa, mas isso só será possível 
comprovar após você ter se 
atrevido a dar alguns passos 
na direção de suas pretensões. 
Hesite, mas aja assim mesmo.

É muito tentador continuar 
perdendo tempo, porque dá 
uma preguiça enorme ter de 
domesticar uma fera selvagem 
todos os dias, para continuar tudo 
em paz e dentro da normalidade. 
mas, é melhor seguir em frente.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

confie nas emoções que sua alma 
sente, porque, ainda que sejam 
tormentosas, mesmo assim são 
verdadeiras, e superiores a todos 
os argumentos que a mente 
elabora para tentar encaixar os 
acontecimentos na normalidade.

tudo segue uma linha bastante 
lógica, portanto, não seria hora 
de sua alma se engajar na ilusão 
de que um milagre qualquer 
poderia acontecer, e mudar o 
rumo da história. isso é possível, 
porém, muito improvável.

os constrangimentos resultam de 
sua alma não conseguir conciliar 
direcionamentos contraditórios 
nela mesma. Portanto, a única 
questão essencial para este 
momento é você aprender a tolerar 
as ambiguidades e paradoxos.

SUDOKU

grau de dificuldade: médio www.cruzadas.net

Por JosÉ carLos ViEira
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A VIDA É AGORA

d
epois de invadir o jardim do 
Centro Cultural Banco do Bra-
sil (CCBB), as obras do escul-
tor Amilcar de Castro ganham 

agora uma das galerias da instituição. 
A mostra Jardim de Amilcar em obras: 
Projetos, materiais e ressonâncias le-
va ao público, a partir de sábado, um 
pequeno panorama dos modos de tra-
balho e concepção do artista. “A gen-
te está encarando como uma segunda 
etapa do ‘projeto do Amílcar’”, avisa a 
curadora Marília Panitz.

A exposição consiste em projetos em 
papel para as esculturas, com um total 
de 21 desenhos da coleção Allen Roscoe 
e outros 20 de Márcio Teixeira, além de 
um lote de esculturas em madeira e em 
ferro e uma série de pinturas. “A ideia 
da exposição é que as pessoas possam 
ver a matriz do Jardim do Amílcar pa-
ra entender como ele faz esse proces-
so. Inclusive, estamos trazendo algu-
mas pinturas feitas com vassouras pa-
ra mostrar que o pensamento é o mes-
mo”, explica. Nascido em Paraisópolis 
(Minas Gerais) e conhecido como um 
dos nomes mais importantes da escul-
tura neoconcreta brasileira, Amilcar, que 
morreu em 2002, trabalhava basicamen-
te com as formas geométricas.

Apesar da perspectiva racional de 
sua abstração geométrica, o artista 
costumava explicar que se deixava, 
com frequência, levar pelo improvi-
so. As pinturas realizadas com vassou-
ras e selecionadas para a exposição no 
CCBB são fruto dessa combinação. “A 
ideia é mostrar que é uma geometria 
sensível, ao mesmo tempo feita com 
precisão, porque ele faz direto sem ter 
feito croqui antes. E saem os traços 

absolutamente retos. Quando você vê 
essas coisas entende as falas dele em 
que diz que trabalha com o improvi-
so”, avaliza a curadora. “A geometria 
está introjetada e ele trabalha mais 
intuitivamente, o que é muito bonito 
porque dá mais vida à obra.”

Segundo a curadora, cinco das 
pinturas expostas na mostra são iné-
ditas e nunca foram exibidas. “Elas 
foram escolhidas a partir dessa ideia 
de demonstrar como junta essa coi-
sa do gestual, daquela coisa que 
lembra a pintura japonesa, feita de 
uma vez, com rapidez, para guardar 
o frescor do traço, ao mesmo tempo 
em que é muito exata”, diz. Também 
faz parte da exposição um conjun-
to de esculturas pequenas de Amil-
car de Castro. A ideia é que ajudem 
o visitante a perceber como as obras 
menores serviam de projeto na cria-
ção das peças de grande porte exibi-
das no jardim do CCBB.

Além das esculturas em ferro, a cura-
doria também selecionou obras em ma-
deira e em volumes menores. São pe-
ças que, eventualmente eram encara-
das como maquetes para as produções 
de grande porte como as expostas no jar-
dim. A intenção da curadora é mostrar 
a diversidade da produção do artista.

JARDIM DE AMILCAR EM OBRAS: 
PROJETOS, MATERIAIS  
E RESSONÂNCIAS 

obras de amilcar de castro. curadoria: 
marília Panitz. Visitação de 18 de junho 
a 14 de agosto, de terça a domingo, 
das 9h às 20h, na galeria 4 do centro 
cultural Banco do Brasil (ccBB-scEs, 
trecho 2, Lote 22)

 » naHima maciEL

Geometria sensível

ARTES VISUAIS

Exposição 
Jardim de 
Amilcar em 
obras, de 
Amilcar de 
Castro, no CCBB

comunicação e cultura/divulgação

Hoje, não. Amanhã, talvez
Sim, deixemos para mais tarde
Para depois, para o ano que vem
Quem sabe...
Até festa teremos
E assim um dia, apenas
Usaremos a baixela de porcelana
O jogo de taças inglesas
Guardadas, embaladas, escondidas
E você usará o terno de listras
A gravata de seda, tão fina!
Estão há anos intactas

Na caixa de cetim e laço
As abotoaduras de prata.
Mas se a vida é hoje,
E tudo está ao alcance da mão...
Por que o receio de usar o que temos?
Guardar para a eternidade?
Usemos antes que a vida acabe e alguém
Com muito dinheiro e vontade
Compre tudo em um leilão.

Gracia Cantanhede
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E
m 1995, o público enchia os olhos 
ao entrar no cinema para assis-
tir pela primeira vez uma anima-
ção completamente em três di-

mensões. Toy Story marcou a história 
do gênero e o coração de milhões de 
pessoas pelo mundo com a narrativa 
da dupla Woody e Buzz, um cowboy e 
um patrulheiro espacial. As idas e vin-
das da amizade dos dois bonecos per-
duraram por quatro filmes, até 2019. 
Porém, este ano, a história que fez o 
menino Andy comprar o boneco Buzz 
Lightyear chega aos cinemas trazendo 
nuances do personagem jamais vistas 
pelo público que já o ama.

“Tenho uma relação com Toy Story que 
começou quando eu era moleque e termi-
nei agora assistindo como um pai de três 
filho”, conta Marcos Mion, responsável por 
assumir, e com qualidade, a voz do Buzz 
humano. O ator, dublador e apresentador 
se sente honrado em ser escolhido para 
um papel tão icônico e entende a respon-
sabilidade que isso traz. “É muito louco 
pensar que uma geraçãozinha que está 
vindo aí vai estar se apaixonando por um 
Buzz que tem a minha voz”, exalta.

No entanto, ele faz questão de pontuar 
que essa é uma nova história, e não trata 
do boneco, mas, sim, mostra a história es-
pacial que fez o personagem se tornar um 
boneco popular no mundo do Andy. “Ele 
não ia falar espanhol, não ia ser Dona Ma-
rocas. É um homem vivendo dramas hu-
manos”, explica a voz brasileira do prota-
gonista. “Faz parte dos tempos que vive-
mos, humanizar. A vulnerabilidade é um 

superpoder. Os grandes heróis são vulne-
ráveis e o Buzz nunca foi vulnerável, ele 
sempre foi o patrulheiro espacial autocon-
fiante e pronto para fazer tudo e salvar o 
dia”, reflete Mion. “Mostrá-lo com huma-
nidade, apresentar a primeira queda de 
grandeza do personagem, é muito ousa-
do, moderno e atual”, completa.

“O filme faz você lembrar porque a 
gente se apaixonou pelo Buzz”, diz Thia-
go Longo, diretor da dublagem brasilei-
ra do longa. O profissional é apaixonado 
desde os 7 anos pela franquia Toy Story e 
reassistiu tudo para trazer o melhor pos-
sível no trabalho do novo filme. “Eu que-
ria que as pessoas fossem assistir o filme 
e encontrassem referências de Toy Story”, 
conta. E lá estão algumas delas: desde os 
cones de Toy Story 2 até as citações às fa-
las do protagonista, quando popularizado 
como um boneco. 

O ator dublador César Marchetti é uma 
das novidades que o longa traz com o caris-
mático gato Sox. Ele diz que quando pôde 
contar para família, viu o sobrinho e a afi-
lhada incrédulos que teriam um parente em 
uma das franquias que mais gostavam nos 
cinemas. Os dois viveram todos os Toy Story 
e agora querem ir ao cinema ouvir uma voz 
conhecida. “É a responsabilidade com uma 
geração que cresceu com esse personagem 
em Toy Story”, aponta Marchetti.

“É um daqueles momentos muito úni-
cos, que você quer que cada segundo dure 
uma hora. Fui abençoado de dizer para os 
meus filhos: ‘Sabe o Buzz? O papai vai fa-
zer a voz dele!’”, lembra Mion sobre a pos-
sibilidade de dividir essa conquista com a 
família. Lightyear que já havia chegado ao 
infinito, agora vai tentar ir além.

Uma nova 
segunda chance
»RICARDO DAEHN

Ejetar é a palavra de ordem, no cinema 
atual, quando o assunto é filme de des-
bravamento do espaço aéreo e de fran-
quia cinematográfica: bem como em Top 
Gun: Maverick, ciclos de imprevistos e 
ações baseadas em preciso treinamento 
de novos personagens, levam o protago-
nista patrulheiro “ao infinito, e além”. Nos 

filmes futuristas, viagens constantes (sob 
efeitos da dilatação do tempo) e a 
busca de cristal que sirva de com-
bustível sideral não chegam a ser 
novidade, mas Lightyear carre-
ga o peso da responsabilida-
de de ter afetado o destino 
de uma tripulação contada 
às centenas. E quer 
reajustar um tre-
mendo erro.

D e s f a z e n -
do certezas e 
fragilizado, o 
p r o t a g o n i s t a 

segue cheio de autonomia, mas, na aven-
tura (na qual vive dentro de um 

filme que afetou o personagem 
Andy, visto em Toy Story), ele 
aprende a valorizar o convívio 
com recrutas espaciais e cede ao 
poder da tecnologia, num cená-
rio em que pesa a desconfian-

ça em pilotos automáti-
cos, e ainda apinhado 

pela ameaça de ro-
bôs alienígenas que 
pretendem con-
trolar o univer-
so. Mudanças de 

curso se efetivam na vida de Lightyear; al-
gumas singelas como ressignificar a mon-
tagem de um sanduíche clássico e, mes-
mo o espectador é convidado a abraçar, 
com naturalidade, a diversidade sexual 
inserida numa animação Disney/ Pixar. 

Entre quebras de protocolos e a percep-
ção da própria solidão, Lightyear, para além 
de enfrentar a maldade do inimigo Zurg, traz 
muitas reconsiderações na vida. Dos recome-
ços dele, o mais interessante traz o apego com 
o robótico gato de fala mecânica Sox, pronto 
para roubar cada cena. Se há uma lacuna no 
filme é o de pouco preencher as influências 
junto a Andy (Toy Story).

mos, humanizar. A vulnerabilidade é um 

     Uma conspiração parece nortear o 
andamento do longa policial A suspei-
ta — estrelado por Glória Pires. De cer-
to modo, vale a máxima que alinha feiti-
ço e feiticeiro. Faltam parâmetros para o 
avanço da doença da protagonista, aco-
metida por Alzheimer. Agente da Polícia 
Civil, Lúcia tem a autoconfiança posta 
à prova, somando abalos na integrida-
de física. A isso tudo, se soma um caso 
de gaslighting que baratina a comissá-
ria de polícia. Lúcia, de certo modo, e 
com o respaldo da convincente inter-
pretação de Glória Pires (vencedora co-
mo melhor atriz no Festival de Gramado), 
encampa pertinente retrato de empode-
ramento feminino e sororidade.
     Infiltrada, à frente de escutas, e numa re-
de de ganância, que comporta figuras co-
mo o jornalista Yan (Bukassa Kabenguele), 
autor do livro Geografia da violência, e o 
contraventor Beto (Daniel Bouzas), Lúcia 
empreende uma soberania. O curso dela, 
no desenvolvimento das perdas que com-
puta, a deixam em condição de migrar de 
antiga protetora para futura protegida (de 

Rede de intrigas
CRÍTICA // A SUSPEITA 

O patrulheiro espacial Buzz volta ao cinema em Lightyear, desta vez humano, porém ainda lembrando porque o público se 
apaixonou pelo personagem. Outra estreia de peso, A suspeita, traz uma paixão nacional: a atriz Glória Pires

 » PEDRO IBARRA

Aline — A voz do amor
De Valérie Lemercier. 
Aline Dieu é 
praticamente a reposição 
da persona de Céline 
Dion, neste filme 
estrelado por Lemercier 
(As férias do Pequeno 
Nicolau) e que presta 
tributo alternativo à 
figura da intérprete 
de My heart will go on.

uma corporação machista). O comprometi-
mento das carreiras de superiores hierárqui-
cos, dados os impulsos da agente de polí-
cia, criam boas oportunidades para as in-
terpretações de Charles Fricks e Gustavo 

Machado. Estreante em longas, o diretor Pe-
dro Peregrino conduz com coerência uma 
desbaratada rede de crimes paralelos, que 
bem justifica a função extraoficial do tra-
balho de Lúcia. (Ricardo Daehn)
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 Desiree do Valle/Divulgação

Um broto legal
De Luiz Alberto Pereira.
Marianna Alexandre interpreta Celly Campello, nesta 
cinebiografia musical que acompanha o crescimento dela, 
desde a projeção do irmão Tony; ambos vindos de Taubaté.

Amigo secreto
De Maria Augusta 
Ramos. 
Exame da 
operação Lava 
Jato que, posta na 
berlinda, ameaça o 
já instável cenário 
do governo de Jair 
Bolsonaro.

Em A suspeita, Gloria 
Pires vive conflito 

entre sua profissão e 
a descoberta do mal 

de Alzheimer     
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 Disney e Pixar/Divulgação

Nofoco Filmes/Divulgação

Aline — A voz do amor
De Valérie Lemercier. 

praticamente a reposição 
da persona de Céline 

estrelado por Lemercier 
(As férias do Pequeno 
Nicolau) e que presta 
tributo alternativo à 
figura da intérprete 

My heart will go on



1

IMÓVEIS
COMPRA E

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

e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras

e Fazendas
1.7 Serviços e

Crédito
Imobiliário

1.1 APARTHOTEL

LIFE RESORT- Vendo
Apart Hotel. Quarto
(suíte). Todo Mobiliado
e reformado. Completa
estrutura de lazer, mar-
gem do lago. Sala c/ co-
pa e varanda. Vista li-
vre.R$460.000,00.Saba-
ck 3445.1105 CJ3506

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

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

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

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

R 37 Sul R$ 520.000,00
Oportunidade! Requinte
e Sofisticação! Apt 2qts
cozinha planejada suíte
lazer completo. Ac. car-
ro 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

1.2 ÁGUAS CLARAS

4 OU MAIS QUARTOS

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

ASA NORTE

QUITINETES

713 27M2 1º and reform
Belíssima! sem garag
R$200mil 98151-7419

912- SGAN Ed.Master
Place Bl.J.Vendo kit por
R$250.000.Sala, qto, co-
pa, wc e garagem. Saba-
ck 3445.1105 CJ 3506

713 27M2 1º and reform
Belíssima! sem garag
R$200mil 98151-7419

1 QUARTO

704/705 APTO 1qto 1º
and doc ok R$290mil
981517419 99270-4705

704/705 SCRN B. D Ap-
to 1 qto, reformado,
porcelanato,varanda, ar-
mários planejados. Tra-
tar: 3225-5320 Módu-
los Consult. CJ5004

3 QUARTOS

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

OPORTUNIDADE UNICA
108 NORTE 3qts Vaza-
do, andar alto, reforma-
do na parte eletr. e hi-
draul 98421-2587 c5263

216 SQN Bloco K, 3
qtos, varanda, armários,
DCE, vaga de garagem.
Tratar:3225-5320Módu-
los Consult. CJ5004

1.2 ASA NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

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

ASA SUL

2 QUARTOS

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

113 SUL 2qts DCE vaz
3and v.livre nasc 86m2

gar 99602-2533 c5963

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

3 QUARTOS

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

CAPA DE REVISTA
102 SQS Vendo 3
qtos sendo 1 suíte, va-
zado, vista livre, meio
de quadra, uma vaga,
reforma de Alto pa-
drão. Desocupado!.
R$1.650.000,00. Tr:
98585-9000 c13429

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

1.2 ASA SUL

VISTA PANORÂMICA
202 SQS 3 Quartos
143m2, vazado, vista li-
vre de ambos os la-
dos, andar alto, vaga
de garagem, localiza-
ç ã o e x c e l e n t e .
R$1.700.000,00 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

REFORMA LINDA!
315 SQS Capa de re-
vista. 3 qtos 102m2,
uma vaga, prédio refor-
mado,vista livre de can-
to. R$1.390.000,00.
T r : 9 8 5 8 5 - 9 0 0 0
c13429

410 SQS 3qtos, DCE 2º
andar canto 86m2, quita-
do. 99127-4863 c1613

CRUZEIRO

3 QUARTOS

QD 505 Vdo ótimo apto
3qts Ac Financ/proposta
99983-1953 c3149

TUDO O QUE VOCÊ QUER
QD 605 1ºandar 3qts
gar reformanovalindode-
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

1.2 SAMAMBAIA

SAMAMBAIA

2 QUARTOS

QR 412 79m2 2qtos
2and nasc 1vga cond
R$290,00 98151-7419

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.

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

SUDOESTE

2 QUARTOS

CCSW 03 02 qtos com
1 suíte, varanda, armári-
os em todos os cômo-
dos, vaga e lazer comple-
to. Tratar: 3225-5320 -
Módulos Consult .
CJ5004
QMSW 07 2 qtos refor-
mado desocup 98401-
3270/ 3327-0621 c472

QRSW 04 R$ 570.000,
2q totalmente refor vaza-
do 99981-9390 cj4371

BLOCO PASTILHADO
QRSW 07 2º and 2qts,
estacionamento atrás
do bloco R$ 555mil AC.
Financiamento. MAPI
98522-4444 CJ27154
QRSW 04 R$ 570.000,
2q totalmente refor vaza-
do 99981-9390 cj4371

1.2 SUDOESTE

3 QUARTOS

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

TAGUATINGA

1 QUARTO

BESSA IMÓVEIS
QNL 13/15 KIT escritura-
da 1qto sala coz reform
1ºandar 35m2 R$105
mil 98577-7773 c4189

2 QUARTOS

CSA 03 Ed Safira 2qtos
gar.Desocupado! 98401-
3270/ 3327-0621 c472

1.2 OUTROS ESTADOS

OUTROS ESTADOS

2 QUARTOS

VENDO
ÓTIMO APARTAMENTO

CALDAS NOVAS - GO
Bairro Bandeirante, 2
quartosduplex,mobilia-
do. R$ 160mil. Ac. terre-
no em Águas Lindas-
GO. Tr: 6199966-6079

1.3 CASAS

ÁGUAS LINDAS

2 QUARTOS

JARDIMSANTANAOpor-
tunidade! R$138mil.
2qts, sala, cozinha, ba-
nheiro, despensa mais
partedealvenariap/ finali-
zar na frente com sala e
quarto, lote 356m2. Quin-
tal c/ piscina. Escritura-
da. Aceita carro e propos-
tas. 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

ASA SUL

3 QUARTOS

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

1.3 ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS

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

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

GUARÁ

3 QUARTOS

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

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

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

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

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

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

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

1.3 CASAS

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

3 QUARTOS

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

4 OU MAIS QUARTOS

02 PAVIMENTOS
QI 05 Próximo Gilberto
Salomão 4qts, 3 salas,
salão de festas, piscina
churrasq. área construí-
da 500m2 Mário Soares
99976-3789 c4459

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

02 PAVIMENTOS
QI 05 Próximo Gilberto
Salomão 4qts, 3 salas,
salão de festas, piscina
churrasq. área construí-
da 500m2 Mário Soares
99976-3789 c4459

1.3 PARK WAY

PARK WAY

3 QUARTOS

ARNIQUEIRAOPORTU-
NIDADE. Excelente ca-
sa R$ 580.000, 3qts c/
piscina aquecida, laje,
churrasqueira, horta e
cascata c/lago, lote
400m2. Ac Apto menor
valor e carro 98575-
6009 c8086 www.
acbimoveis.com.br

4 OU MAIS QUARTOS

QD 13 5qts 851m2 Espe-
tacular lt 2.500m2
R$3.700mil 98151-7419

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

RIACHO FUNDO

1 QUARTO

QN 12C R$150 mil 2qts
sl 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
QN 15C $170mil desoc
2q+barraco 99269-0200
99370-5571 cj20220

2 QUARTOS

QN 05C $180.000, 2q es-
crit 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

3 QUARTOS

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

1.3 TAGUATINGA

TAGUATINGA

2 QUARTOS

VENDO CASA TÉRREA
QSB 08 Sala, 2 quar-
tos, wc, copa/coz. c/
arms., Área e wc serv.
área de lazer + gara-
gem. R$ 550 mil
99659.5010 c 12.189

3 QUARTOS

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

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ASA NORTE

SCLRN 714 lj c/subsolo
+ 3 kits desocup 98401-
3270/ 3327-0621 c472

ASA SUL

COMPRO PAGO À VISTA
CLS 102 A 316 Lojas alu-
gadas ou desocup 3042-
9200/99109-6160 Zap
Sr. Imóveis CJ9417

1.4 ASA SUL

SALAS

ASA SUL

SEPS 910 sl Ed Mix Pa-
rk Sul 30m2 2ºand nasc
R$ 200mil 98151-7419
SRTVS 701 Cent Emp.
B s b 3 4 , 5 3 m 2

99602-2533/99882-6887
c5963

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

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

1.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

JARDIM BOTÂNICO

COND ALPHAVILLE
451 m2 R$250 mil. Opor-
tunidade! 98151-7419
TORORÓ PARK Miran-
te 600m2 alto padrão ex-
cel invest 98151-7419

PARK WAY

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

MELHOR LOCALIZAÇÃO
QD 14 MSPW conj 01
Lote de 3.337m2 + área
verde. 99109-6160 Zap.
Sr Imóveis c9417
QD 07 2.500m2 R$
1.600.000 Particular!
Só zap 99339-5252

1.5 TAGUATINGA

TAGUATINGA

CNB 07 Urgente ! ( ra-
ras e preciosas ) ! Para
empreiteiros : ( duas )
projeções (600 m2, ca-
da ). Constroem até 7x
cada. Por motivo excep-
cional, preço ‘‘muito
abaixo‘‘ da referência ló-
gica de mercado. (61)
9.8160-0202 Aragão
c2072

VALPARAÍSO

BR 040/GO 16 MIL M2

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

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

SANTA MARIA DF
chác. 4hect DF 140 2 ca-
sas córrego 61- 98151-
7419/ 99270-4705
SANTO ANTÔNIO do
Descoberto-GO - 50hc.
lindo sítio, curral, muita
água Ac. imóvel c/prop.
99981-9390 cj4371
SANTO ANTONIO do
Descoberto aprox. 39
alq., Cor. IV, Fazenda
Lag - Gleba 3, muita
água - Tr: 99590-6692
SANTO ANTÔNIO do
Descoberto-GO - 50hc.
lindo sítio, curral, muita
água Ac. imóvel c/prop.
99981-9390 cj4371
SANTO ANTONIO do
Descoberto aprox. 39
alq., Cor. IV, Fazenda
Lag - Gleba 3, muita
água - Tr: 99590-6692

1.7 CONSÓRCIO

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

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

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

2
IMÓVEIS
ALUGUEL

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

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.1 APARTHOTEL

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

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

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

2.2 ÁGUAS CLARAS

2.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

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

3 QUARTOS

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

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

2 QUARTOS

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

3 QUARTOS

216 SQN Bloco K, 3
qtos com suíte, vaga, ar-
mários em todos os cô-
modos. Tratar: 3225-
5320 Módulos Consult.
CJ5004

2.2 ASA NORTE

308 BL.K/307. R$
4.300. Nascente. Sala,
3/4 c/arms., 2 wc
(suíte), coz. c/arm., á.
serv., DCE e gar. Ótimo
estado. Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506.
STN SOF Norte Qd 02
Bl B lt 13 ap 101 alg ap
3q a.emb sl cz R$1.400.
99157-7766 c9495

4 OU MAIS QUARTOS

202 -BL. F/201. R$
4.200,00. Reformado, c/
130m2 á.útil. Salão em
‘‘L’’, 4/4 c/ arms. (2
suítes), wc, coz/arms.,
área e wc serv. Gara-
gem c/arms. Saback F/
3445.1105 C/3506.

ASA SUL

QUITINETES

905 SUL Vê hj $ 1.200,
elev. gar, cond. R$364.
99983-9662 c5102

1 QUARTO

405/U/320 R$ 1.200. To-
do reformado. Sala, qto.
c/arm.,wcecoz./arm.Sa-
back 3445.1105 cj3506
410/A/ 304R$1.800. Ex-
cel apto. Alugo mobi.
Sla,1/4c/arm.,e ar cond.
wc, coz./arm., Saback F/
3445.1105 CJ 3506.
410/A/ 104R$1.800. Ex-
cel apto. Alugo mobilia-
do. Sala , 1/4 c/arm., e
ar cond. wc e coz./arm.,
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 CJ 3506.
910 SGAS 1 qto cozi-
nha com armários e gela-
daira. ótima localização!
Tratar:3225-5320Módu-
los Consult. CJ5004
910 SGAS 1 qto cozi-
nha com armários e gela-
daira. ótima localização!
Tratar:3225-5320Módu-
los Consult. CJ5004
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2.2 ASA SUL

2.2 APARTAMENTOS

ASA SUL

1 QUARTO

CRS 505 - Bl."C" Apto
01. R$ 1.200. Sala, 1/4
c/arm., wc, coz. e á..
serv. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

2 QUARTOS

415 SQS Só R$ 1.700,
1º Vê hoje. Pilotis. 9-
9983-9662 c5102

3 QUARTOS

106 - BL "F" / 607.
R$3.600,00. Apto. refor-
madíssimo de 2qtos p/
3/4 arms., salão, wc coz/
arm., área e wc serv., -
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 CJ 3506.
202 - BL. B/305. R$
4.400,00. Prédio e Apto.
reformados. nasc., Sa-
lão, 3/4 c/arms, 2 wc
(suíte c/ closet), copa/
coz,. c/arms , á.serv.,
DCE, gar. Saback. F/
3445.1105. CJ 3506.
215-BL.A R$10.000,00.
Apto. de luxo, decorado.
Todomobiliado.Reforma-
do, de 3 qtos, (suíte c/
hidro). Salão, 2 wc copa/
coz., c/arms., área
serv., garagem. Prédio
c/salão festas. Saback
F/3445.1105 CJ 3506.

NASCENTE, 161 METROS
306 3QT suite sala gran-
de vazado c/arms 3042-
9200 ZAP: 99109--6160
SR Imóveis cj9417

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

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

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

414 SQS R$3.200, elev.
nasc. refor. Pilotis. Vê ho-
je. 99983-9662 c5102

CRUZEIRO

2 QUARTOS

S HCES 1 . 6 0 3 -
Bl.D/305. Prédio c/
elevador. Próx. ao pon-
to de ônibus. R$ 2.300.
Ótimo estado. Sala, 2/4
c/arms., wc, coz.,
á.serv., Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506.

GUARÁ

1 QUARTO

AE 02 Bl.B /119-
R$800. Res. Belvedere.
Sala, var, 1/4. wc, coz
/arm. Saback Imóveis F/
3445.1105 C/3506.
QE 40 R 16 alg apto dire-
to c/ propr. 99825-9923

2.2 SUDOESTE

SUDOESTE

3 QUARTOS

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

TAGUATINGA

QUITINETES

QND 07 Alg kits 1qto 1º
andar e térreo, c/ entra-
da individ. 98506-6671

2 QUARTOS

C 02 apto 2qts reforma-
do Dir prop 99825-9923

2.3 CASAS

JARDIM BOTÂNICO

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

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

TAGUATINGA

3 QUARTOS

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

2.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

SAAN/SIA/SIG/SOF

ÁREA PARA LOCAÇÃO
500M2 A 2.200M2

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

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

2.4 ASA NORTE

SALAS

ASA NORTE

SCN QD 02 Bl. B Shop-
ping Libert Mall - sala
com dois ambientes sen-
do um recepção e outro
com banheiro e gara-
gem privativa. 3225-
5320 - Módulos Con-
sult. CJ5004
SRTVN 701 Alugo sala
reformada, porcelanato
ebanheirocomvistaprivi-
legiada para o Estádio
Mané Garrincha. 3225-
5320 - Módulos Con-
sult. CJ5004

ASA SUL

11º ANDAR/ VISTA AMPLA
ED TERRA BRAZILIS
sala 40m2 Vista p/ Minis-
térios, biblioteca, Cate-
dral etc. Mário Soares
99976-3789 c4459
SGAS 910 / Via Brasil -
B l . "D " / 446. R$
1.100,00. c/40 m2. Sala
c/recepção, 2 wc (ar
cond .) Saback Imóveis
- F/3445.1105 CJ 3506

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

11º ANDAR/ VISTA AMPLA
ED TERRA BRAZILIS
sala 40m2 Vista p/ Minis-
térios, biblioteca, Cate-
dral etc. Mário Soares
99976-3789 c4459

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

PLANALTINA

AV INDEPENDÊNCIA
Planaltina-DF. Alugo es-
paço 450 m2 3º andar,
excelente localização.
Contato: 99963-8846

AV INDEPENDÊNCIA
Planaltina-DF. Alugo es-
paço 450 m2 3º andar,
excelente localização.
Contato: 99963-8846

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

EMBAIXADA DA
ALEMANHA

VENDE
X5 12/12 35i Branco;
60.000 km. Enviar pro-
posta em envelope la-
crado ,ref.: BMW, para
SES Qd 807, Lt. 25,
até23/06/2022,valormí-
nimo R$ 45.000. O auto-
móvel estará disponí-
vel p/ observação de
20./21.07.22, das 14 ás
16 horas. Telefone: 61
99907-0803

FIAT

PALIO/16 Fire 1.0 8v
5p preto som alarme
ar película protetor de
carpete. 61 99134-6556

PALIO/16 Fire 1.0 8v
5p preto som alarme
ar película protetor de
carpete. 61 99134-6556

FORD

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

3.1 RENAULT

RENAULT

SYMBOL/00 Privilege
1.6 único dono, 124
mil km, preto, comple-
to. R$ 24.500,00. Tr:
99975-8082 whatsapp

VOLKS

GOL/05Vdo/TrocoporPi-
cape fiat ou Saveiro.
99909-7931/99969-9595

LEILÃO DE
VEÍCULOS

GOL 18/19 Leilão on-
line dia 24/06 às 11 hs.
Edital completo e fotos:
multleiloes.com Inf.:(61)
3465-2203/2542.

3.2 CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS

FABRICANTES

VOLKS

LEILÃO DE
VEÍCULOS

AMAROK 18/19 4X4 C.
Dupla . Leilão on-line
dia 24/06 às 11 hs. Edi-
tal completo e fotos: mul-
tleilOes.com Inf. (61)
3465-2203/2542.

3.6 PEÇAS E SEVIÇOS

ALUGUEL

LOCA VIP
AUTOMÓVEIS COM
AR cond, dh e km livre.
Não exigimos cartão. A
partir de R$ 80,00. Tr:
98282-5660 whats

Abertura do leilão dia 1º/06/2022, às 10:0O horas, e encerramento dia 1º de julho de 2022, às 11:00 horas.

Fernando Gonçalves Costa
Leiloeiro Público Oficial e RuralInformações: 61 3465-2203, 3465-2542 ou 3465-2074.

Os bens encontram-se em exposição e a disposição dos interessados na garagem doSEBRAE/DF, a partir do
dia 1º/06/2022, o horário para visitas será de segunda a quinta, das 13h às 17h, agendar por meio dos
telefones 3362-1781 (Gleyson) e 3362-1609 (Isak).

www.multleiloes.comEdital completo,
fotos e leilão online:

Instagram:
@multleiloes

04 FIAT DOBLÔS ADV 1.8 FLEX 2010/2011/2012 E 01
MICROÔNIBUS MERCEDEZ BENZ LO 814 1998 DIESEL.

LEILÃO ON-LINE DE VEÍCULOS DO SEBRAE

3.6 CONSÓRCIO

CONSÓRCIO

CARTA CONTEMPLA-
DA R$ 40.0000, c/prest
apartir R$ 600, p/novos
e usados 98151-7419

CARTA CONTEMPLADA
TEMOS BASTANTE
opções, compramos e
vendemos, faça sua
cotação!! End: SBN
QD 02 Bl J salas
1112/1115. 61-3326-
1280/61-98406-1067/
61 99982-7676. visite
o site: www.quero
contempladodf.com.br

4
CASA

& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma

4.2 Moda, Vestuário
e Beleza

4.3 Saúde

4.2 Comemorações,
e Eventos

4.5 Serviços Profissionais

4.6 Som e Imagem

4.7 Diversos

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

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

OUTRAS
ESPECIALIDADES

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

4.3 OUTRAS
ESPECIALIDADES

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

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

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

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

4.7 DIVERSOS

DECORAÇÃO E
ANTIGUIDADES

LEILÃO DE ARTE , Joi-
ás, Relógios e Antiguida-
des Dias 14 e 15 de
junho/2022. Telefones:
99905-3050/99955-2696
LEILÃO DE ARTE , Joi-
ás, Relógios e Antiguida-
des Dias 14 e 15 de
junho/2022. Telefones:
99905-3050/99955-2696

4.5 OUTROS PROFISSIONAIS

ESCRITÓRIOIMOBILIÁ-
RIO JS Costa C8206.
Vendemos seu imovél
com muita seguranã e
agilidade. 999661611
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

5
NEGÓCIOS &

OPORTUNIDADES
5.1 Agricultura e Pecuária

5.2 Comunicados,
Mensagens e Editais

5.3 Infomática

5.4 Oportunidades

5.5 Pontos Comerciais

5.6 Telecomunicações

5.7 Turismo e Lazer

5.1 AGRICULTURA
E PECUÁRIA

INSTALAÇÕES
E MATERIAIS

OPERAÇÃO DE CAFE-
TERIA/ Gelateria no CA
01, Lago Norte: máqui-
nas,equipamentosemer-
cadorias. 98175-6897.
OPERAÇÃO DE CAFE-
TERIA/ Gelateria no CA
01, Lago Norte: máqui-
nas,equipamentosemer-
cadorias. 98175-6897.
OPERAÇÃO DE CAFE-
TERIA/ Gelateria no CA
01, Lago Norte: máqui-
nas,equipamentosemer-
cadorias. 98175-6897.
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5.2
COMUNICADOS,

MENSAGENS E EDITAIS

CONVOCAÇÕES

A EMPRESA
POLIPEÇAS

DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
CNPJ 02.222.289/0003-
80 convoca o funcioná-
rio Nivaldo Teodoro
da Silva Júnior CTPS
91269/0261 SSP/SP a
comparecer ao seu lo-
cal de trabalho para tra-
tar de assunto de seu
interesse.Onãocompa-
recimento no prazo de
72h caracterizará aban-
dono de emprego con-
forme artigo 482 Letra
"I" da CLT.

MÍSTICOS

DONA SANTANA Re-
cém chegada da Bahia
seja qual for o seu proble-
ma, trabalhos, amarra-
ções fortíssimas para o
amorcartasbúzios,paga-
mento após resultado.
Trabalhos rápidos 100%
garantido! Atendendo
3637-7105 98200-3641
Marque sua consulta!

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

DINHEIRO E
FINANÇAS

DINHEIRO NA HORA
DINHEIRO NA HORA
Para funcionário público
em geral, com cheque,
desconto em folha, débi-
to em conta, cartão de
crédito, portabilidade e
compra de dívidas, sem
consulta SPC/Serasa
4101-6727/ 98449-3461

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

LOJACOMPLETAFran-
quia Calzoon Sucos e
Calzones Shopping Pla-
nalto Mall 984025112

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

5.5 PONTOS COMERCIAIS

CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

SACOLÃO AÇOUGUE
e Mercearia - Taguatin-
ga Norte. Vendo com to-
das as instalações. Há
40 anos, no mesmo lo-
cal . Clientela formada.
Tr. 98402-2573

PLANO PILOTO

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

BANCA DE REVISTA
PASSO PONTO c/ insta-
lações, Melhor localiza-
ção da Asa norte 706/
707 Norte, frente Mc Do-
nalds, Ideal p/ lanchone-
te/ tabacaria etc ... próx
CEUB. Mário Soares
99976-3789 c4459

SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

COMPRO TÍTULOS da
pousada do Rio Quen-
t e . T r a t a r : 6 4 -
992364389
TÍTULODESÓCIO remi-
do clube Itiquira Park 61-
981525063

TEMPORADA

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

OUTROS

ACOMPANHANTE

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

WANDA MULHERÃO!
PRECISO DE CLIEN-
TES sou bonita! zap 61
98423-0109 Asa Norte

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

5.7 ACOMPANHANTE

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

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

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

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

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

SEM COMPROMISSO
VENHACONHECERan-
tes Lindissimas Loiras.
E uma coroa capu de fus-
ca. 61 99178-7651

SEM COMPROMISSO
VENHACONHECERan-
tes Lindissimas Loiras.
E uma coroa capu de fus-
ca. 61 99178-7651

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

MASSAGEM RELAX

BETE TOQUES PENIANOS
COROAGULOSAbjgre-
go c/aces 61 33499203

CAROL TOP DE LUXO
REALMENTE LINDA s/
decepção 61996306790

AS+TOPS DAS GALÁXIAS
BEMESTARMASSA-
GENS.COM .br as 20 to-
d a s l i n d a s 6 1
985621273/ 3340-8627
CAMILA LINDA loira
mass+2 relax a sua esco-
lha 1h 61986721088 tag

PRECISA-SE
DE MENINAS p/ massa-
gem tântrica. 61 98564-
2267. Ótimos ganhos!!.

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 MENINAS p/ massa-
gem tântrica. 61 98564-
2267. Ótimos ganhos!!.

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

RESTAURANTE
CONTRATA

COZINHEIRO, AUXILI-
AR de Cozinha, Docei-
ra e Serviços Gerais.
Com experiência. Envi-
ar CV para o e-mail:
rhdondurica@gmail.
com

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

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

MOTORISTA PARTICU-
LAR sal. mínimo p/ Para-
noá. 99563-3017

AJUDANTE AUXILIAR
Produçao. Currículo no
whatsapp: 98164-4654

ATENDENTE DE ME-
SA Restaurante no La-
go Sul. Paga-se 1 passa-
gem. CV: dutravaldemir
@hotmail.com

RESTAURANTE
CONTRATA

BARISTA, ATENDEN-
TE e Copeiro, com ex-
periência. Enviar curri-
culo para o e-mail:
rhdondurica@gmail.
com

CASEIROPARASERVI-
ÇOS gerais, para mo-
rar. Tr.: 99976-4334
CHURRASQUEIRO E
PASSADOR c/ exper p/
Rest SIA 99909-9896
COSTUREIRA PRECI-
SA-SE com experiência
em ajustes e consertos
para Águas Claras 61-
985896109
MANICURE CONTRA-
TA-SE com urgeência
com experiência 62-
991140181

6.1 NIVEL BÁSICO

MANICURE PRECISA-
SE que também seja de-
signerdesobrancelha, in-
teressadas ligar para
999278540, falar com a
Sil. Local Vila Planalto,
rua Rabelo lote 25 b.
MASSAGISTA VAGA
com ou sem experiên-
cia. Interessadas entrar
e m co n t a t o 6 1 -
996294412

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

MASSAGISTAOPORTU-
NIDADE para são Pau-
lo com ou sem experiên-
cia. 61-994089903
PEDREIRO COM exper
p/ morar Tr: 99976-4334
PINTOR, JARDINEIRO
ajudante de obras e trato-
rista. Currículo para:
rh@jspar.com.br
SERRALHEIRO;INSTA-
LADOR de letreiros;
Adesivador.P/Comuni-
caçãoVisual. Cv para:
selecao bsb10@gmail.
com
TÉCNICODEREFRIGE-
RAÇÃO c/ exper Cv p/:
brasiliamaq@gmail.com
EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL
Esteticista África 61-
982018714

NÍVEL MÉDIO

CONTRATA-SE
CHAPEIRO, AUXILIAR
de Cozinha e Caixa, c ex-
perência, para início ime-
d ia to . Env ia r CV
para:ludpperes@hotmail.
com

TAGUASUL CONTRATA
ARTE FINALSITA c/ ex-
per COREL e Pho-
toshop 99964-5124 Zap

ATENDIMENTO AO PÚ-
BLICO requisitos: organi-
zado, proatividade e co-
municativo 982097878
só whatsapp ñ ligar
AUX ADMINISTRATI-
VO login.doctorperforma
.com/proccess_selective
_link/upload_ curriculo

AUXILIAR DE SAÚDE
Bucal (ASB) com experi-
ência eRegistroCROpa-
ra Samambaia. CV p/:
den t i s tasamamba ia
@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

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

CAIXA E VENDEDORA
(O) com experiência
admiti-se. Enviar currícu-
lo p/ gazeladresscontato
@gmail.com

CAPTADOR(A)DEIMÓ-
VEIScontratacomexperi-
ênciacomprovadanafun-
ção. CV: jackson.lima
@maxximaimoveis.com

CLINICA DE ESTÉTICA
CONTRATA

CONSULTOR(A) DE
VENDAS ou Tlmk so-
mente com experiên-
cia na área de estética
e harmonização facial
para trabalhar em Ta-
guatinga. Enviar CV pa-
ra: contrataja2017
@outlook.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

CONTABILIDADE
NO GAMA CONTRATA

AUXILIAR DE DEPAR-
TAMENTO e Encarrega-
do com experiência Dexi-
on, E-Social, SEFIP, Em-
pregador web e demais
rotinas. Enviar currículo
p a r a e - m a i l :
dpprocesso2022@gmail.
com. Excelente ambien-
te de trabalho.

DOMÉSTICA CONTRA-
TO para trabalhar em
ÁguasClarasp/ lavar, co-
zinhar e faxinar com refe-
rênciasdeempregoante-
rior 61-982108292
ELETRICISTABOBINA-
DOR Estamos 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

6.1 NÍVEL MÉDIO

ENCARREGADO E AU-
XILIAR de Departamen-
to Pessoal.Cv: jcontas
@jcontas.com.br
MANICURE R$ 1.400 +
VT. Tr: 98139-6240
MECÂNICO DE AUTO-
MÓVEIS Trabalhar SOF
Sul. Cv p/: mecanico
0622@hotmail.com

MECÂNICO DE AR. Ele-
tricista e Pedreiro. Envi-
ar CV: prot ieng@
protieng.com.br

MECÂNICO : EMPILHA-
DEIRA Santana, contra-
ta c/ Elétrica e Mecâni-
ca básica. Trabalhar no
Valparaíso. Enviar Currí-
culo para o e-mail: dp@
empilhadeirasantana.
com.br
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

EMPRESA ENGENHARIA
CONTRATA

PROFISSIONAL DE
RHcomexperiênciacom-
provada e conhecimen-
to nos sistemas Dexion
e E-Social. Enviar CV c/
pretensão salarial para:
e n t r e v i s t a d o r v a g a
@gmail.com
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

EMPRESA TRADICIONAL
EM SAÚDE DO DF

PROCESSO SELETIVO
REPRESENTANTE CO-
MERCIALPossuirneces-
sariamente experência
e MEI (PJ) . Enviar currí-
culo para: recrutamento
cvdf@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

NÍVEL SUPERIOR

ADVOGADO INICIAN-
TE p/ acompanamento
processual e protocolo.
CV p / : con ta to@
alvaholdingsa.com.br

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.

TRAINEE - ESTAGIÁRIO(A)
CONSTRUTURA

ESPECIALIZADA NO
ALTOpadrãocontrataEs-
tágiário(a) de Engenha-
ria ouArquitetura comex-
periência em Softwares
de gestão. Enviar CV pa-
ra: contrataestagiario
2022@gmail.com

6.2
PROCURA

POR EMPREGO

NÍVEL MÉDIO

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

FAXINEIRA E PASSA-
DEIRA Tenho boas refe-
rências. Tr: 98458-7895

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

AULA PARTICULAR

INFORMÁTICAECELU-
LAR Para a 3ª idade.
Agende sua aula, conhe-
cimento é tudo! Tr:
99601-1535/983798447

CURSOS

CURSO FACILITA DI-
PLOMA 2022 Gradua-
ção, Pós, Mestrado,Dou-
torado 35-991859507

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

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

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


