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O amor e o trovão

O inferno astral de

Boris Johnson

Quarto filme solo 
do personagem, 

que estreia 
nesta semana, 
mostra o lado 
romântico de 

Thor. PÁGINA 20 

Em pouco mais de 24 horas, premiê 
britânico vê 15 ministros e 29 

assessores renunciarem. Analistas 
acreditam em fim próximo. PÁGINA 9

Ministério Público de Contas do DF 
apura denúncia de que o Banco de 

Brasília pagou, ilegalmente, a ida de nove 
diretores e seus familiares a Montevidéu, 

em novembro de 2021. Eles foram à 
final da Libertadores, entre Flamengo e 

Palmeiras, com tudo pago. PÁGINA 8

A intenção é votar a proposta dos 
benefícios sociais de manhã na comissão 

especial da Câmara e, em seguida, em 
dois turnos no plenário. PÁGINA 2 

Uma liminar do presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça, Humber-
to Martins, com base na nova Lei de 
Improbidade Administrativa, sus-
pendeu os efeitos de condenações 

impostas pelo Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios que 
mantinham inelegível o ex-governa-
dor. Ele tomou essa decisão ao ana-
lisar ação da defesa de José Roberto 

Arruda (PL). Processo semelhante 
tramita no Supremo Tribunal Fede-
ral, que marcou o julgamento pa-
ra o dia 3 do mês que vem. O que 
for determinado pelos ministros do 

STF terá repercussão geral. Ou se-
ja: vai balizar todas as decisões so-
bre improbidade no futuro. Se eles 
entenderem que as novas regras 
podem ser aplicadas em casos já 

analisados, muitos administradores 
públicos e políticos, como é o caso 
de Arruda, poderão ter a pena anu-
lada e concorrer a cargos públicos 
nas eleições de outubro. PÁGINA 13

PÁGINA 14

Investigação 
mira farra de 

viagens do BRB

Governo quer aprovar 
PEC em 2 turnos hoje

Tragédia no coração de Brasília

Enquanto isso, o preço da 
gasolina nos postos do DF...

O litro do combustível podia ser encontrado a menos de R$ 6, ontem, no Distrito Federal. Em 
estabelecimento no SIA, estava por R$ 5,84 caso o consumidor fizesse o pagamento por meio 

de aplicativo. A queda no valor vem ocorrendo desde que o governo sancionou lei que fixa 
em até 18% a alíquota máxima do ICMS sobre bens essenciais, o que inclui os combustíveis. 

Até agora, das 27 unidades da federação, apenas o Acre ainda não havia anunciado o 
cumprimento da nova legislação. 

Denise Rothenburg

Oposição já definiu que votará a favor 
da PEC das Bondades. PÁGINA 5

Ana Maria Campos

Se disputar o GDF, Arruda embaralha 
a base de apoio a Ibaneis. PÁGINA 15 

Luiz Carlos Azedo Samanta Sallum Severino Francisco

Senado fez pacto sem precedentes, tipo 
“nos locupletemos todos”. PÁGINA 4 

Confederação Nacional do Comércio 
terá chapa única em eleição. PÁGINA 16

Faíscas verbais registra histórias de 
inteligência e bom humor. PÁGINA 14

PÁGINA 7
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Decisão do STJ permite que 
Arruda volte a disputar GDF

A cena de terror não sai da cabeça de Vaneide Antunes, 35 anos. Ela estava em parada de ônibus na plataforma superior da Rodoviária quando ouviu o barulho de freada brusca. Levantou a cabeça, viu um Kadett vindo 
em alta velocidade e gritou para todos saírem. “Por um fio, não me atingiu”, conta. Gisele Boaventura, 54, não teve a mesma sorte. Atingida em cheio pelo carro, ela foi arremessada de uma altura de 9 metros. Teve os pés 
e uma perna amputados e não resistiu. Quatro pessoas ficaram feridas, incluindo um bebê de 5 meses. Três receberam alta hospitalar, exceto Maria José Castro, 40, mãe da criança: ela teve a perna esmagada pelo veículo. 

Polarização consolidada

No CB.Poder, o cientista político 
Alberto Carlos de Almeida e o 

geógrafo Tiago Garrido avaliam 
que há poucas chances para a 

3ª via nesta eleição. PÁGINA 4

O dia em que Pedro
fez chover gol!

Atacante fez 4 gols na vitória do 
Flamengo por 7 x 1 sobre o Tolima. 

Palmeiras também avançou na 
Libertadores. PÁGINA 18
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CONGRESSO

Rolo compressor  
para aprovar PEC

Base do governo crava que pacote de bondades será votado hoje na comissão especial e, em seguida, no plenário da Câmara

A 
base do governo na Câ-
mara se mobiliza para 
levar à votação, hoje, a 
Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) dos Benefí-
cios. A intenção é de que o tex-
to seja apreciado na comissão 
especial, de manhã, e siga para 
análise dos deputados à tarde, 
em dois turnos. Na avaliação dos 
parlamentares aliados do Planal-
to, não há manobras regimentais 
possíveis para impedir a análise 
da matéria, apesar das ameaças 
da oposição. Segundo interlocu-
tores do Executivo, o presidente 
da Casa, Arthur Lira (PP-AL), está 
disposto a derrubar outras pau-
tas para que a PEC seja votada. 

O texto aprovado pelos sena-
dores determina o aumento do 
Auxílio Brasil de R$ 400 para 
R$ 600, a ampliação do vale-gás, 
um voucher para caminhoneiros 
de R$ 1 mil mensais e auxílio-ga-
solina destinado a taxistas, entre 
outros benefícios. O custo total é 
de R$ 41,2 bilhões. Forte queria 
incluir motoristas de aplicativo 
na lista de contemplados, mas foi 
pressionado a aprovar a matéria 
como chegou do Senado. A pres-
sa é cobrada pelo governo, que vê 
nas medidas uma forma de ten-
tar elevar a popularidade do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), pré-
candidato à reeleição.

A PEC dos benefícios foi apen-
sada à PEC 15/2022, dos biocom-
bustíveis, que já estava na comis-
são especial. Na madrugada de 
ontem, Forte leu seu relatório no 
colegiado. A sessão foi marcada 
por bate-boca entre a oposição 
e a base do governo. Integrantes 
de partidos contrários ao gover-
no criticam a tramitação do tex-
to, sem espaço para sugestões de 
emendas dos deputados. A vota-
ção não ocorreu por causa de um 
pedido de vista. 

“Pedimos vista e vamos deba-
ter conteúdo na comissão espe-
cial. Não tem como colocar mais 
emenda, eles não abriram pauta 
para emendamento. O governo 
apensou tudo na PEC 15, e não 
abriram mais sessões. Atrope-
laram o processo, e a gente tem, 

 » TAÍSA MEDEIROS
 » RAPHAEL FELICE

Danilo Forte (C), relator da PEC na Câmara, e o presidente da Casa, Arthur Lira: agilidade para aprovar novos benefícios em pleno ano eleitoral

Michel Jesus/Câmara dos Deputados

agora, dois caminhos: votar con-
tra ou favor, mas contra esse pro-
jeto, com a crise que passa o po-
vo, a gente não vai votar”, disse o 
líder do PT na Câmara, Reginal-
do Lopes (PT-MG).

Eleitoreira

Na reunião do colegiado, in-
tegrantes da oposição voltaram 
a definir a PEC dos Benefícios 
como uma medida eleitoreira 

O líder do governo, deputa-
do Ricardo Barros (PP-PR), cra-
vou que a PEC dos Benefícios se-
rá votada hoje, na comissão es-
pecial, e, em seguida, no plená-
rio da Câmara.

O parlamentar afirmou que a 
votação da proposta é uma ne-
cessidade em razão do contex-
to mundial de inflação alta. Ele 
negou que haja intenção de in-
terferir no resultado da eleição 
presidencial.

“Nós estamos votando a PEC 
dos Benefícios porque, neste mo-
mento, é preciso. E o fato de ter-
mos eleições no Brasil não é ne-
nhum demérito. Não é uma PEC 
eleitoreira, é uma PEC feita no 
momento em que o governo pre-
cisa agir, como outros governos 
de outros países estão agindo, in-
dependentemente de ter ou não 
eleições”, argumentou.

Barros disse que os gastos com 
a criação de benefícios previs-
tos na PEC serão custeados com 

parte do que já foi arrecadado 
com receitas extraordinárias, co-
mo a capitalização da Eletrobras, 
dividendos acumulados da Pe-
trobras e outros recursos além 
da previsão orçamentária. “A de-
cisão do governo Bolsonaro de 
conceder esses benefícios é acer-
tada”, sustentou.

O deputado negou que os 
benefícios criados tenham im-
pacto negativo nas contas pú-
blicas. “Estamos tomando uma 
decisão que não afeta o merca-
do porque não endivida o país. 
Estamos investindo parte do 
que já foi arrecadado de recei-
tas extraordinárias neste ano. 
Não tem nada de irresponsa-
bilidade fiscal, pelo contrário”, 
rebateu.

Por se tratar de uma proposta 
de PEC, o texto precisa ser apro-
vado por três quintos dos depu-
tados, o correspondente a 308 vo-
tos favoráveis, em dois turnos de 
votação. (Com Agência Câmara)

Barros: proposta “é 
uma necessidade”

O líder do governo na Câmara negou caráter eleitoral do texto

Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

Redução de 
confiança 

A PEC dos Benefícios fragili-
za ainda mais a regra do teto de 
gastos e reduz a confiança no 
compromisso de disciplina fiscal, 
conclui a Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI) do Senado, em re-
latório divulgado ontem.

A proposta está em tramitação 
na Câmara, mas, com base no tex-
to aprovado no Senado, a IFI cita 
o gasto autorizado de R$ 41,2 bi-
lhões. O texto é patrocinado pelo 
governo Jair Bolsonaro, que dri-
bla leis fiscais e eleitorais a me-
nos de 100 dias da disputa pelo 
Planalto, por meio da criação de 
um estado de emergência devido 
à alta “extraordinária e imprevi-
sível” dos combustíveis.

O relatório também destaca 
que a proposta tem efeitos fiscais 
para os próximos anos, especial-
mente em relação ao fim da fila 
de espera do Auxílio Brasil, cal-
culada em 1,6 milhão de famílias. 
Além desse ponto, a PEC promo-
ve uma série de benesses. 

“À parte o mérito das medidas 
adotadas até então, o efeito cola-
teral é fragilizar a principal âncora 
fiscal do país (teto de gastos), com 
consequentes efeitos sobre a sus-
tentabilidade das contas públicas”, 
diz o relatório assinado pelo dire-
tor-executivo Daniel Couri e pela 
diretora Vilma Pinto, lembrando 
outras iniciativas na mesma dire-
ção, como a PEC dos Precatórios.

“Portanto, independentemen-
te de o país reunir ou não as con-
dições para reconhecimento do 
estado de emergência, tarefa da-
da ao Congresso Nacional e não à 
IFI, eventual aprovação das me-
didas, ora propostas, aumentam 
o risco para as contas públicas 
no médio prazo e sinalizam fal-
ta de compromisso com a disci-
plina fiscal”, completa.

Em relação ao novo valor do 
Auxílio Brasil, principal bandeira 
social de Bolsonaro, a IFI ressal-
ta que o aumento de 50% é mui-
to superior à inflação acumulada 
em 12 meses até maio (11,9%, se-
gundo o INPC). 

Bolsonaro entrou  

em desespero porque 

não reage nas 

pesquisas. Essa 

é a PEC do desespero 

de Bolsonaro”

Joice Hasselmann 

(PSDB-SP), deputada

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) abriu uma investi-
gação para apurar eventual “abu-
so econômico e político em ano 
eleitoral” na Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) dos Be-
nefícios. O texto prevê o aumen-
to do Auxílio Brasil de R$ 400 pa-
ra R$ 600, a ampliação do vale-
gás, um voucher para caminho-
neiros de R$ 1 mil mensais e au-
xílio-gasolina destinado a taxis-
tas, entre outras benesses, a três 
meses das eleições. O custo total 
é de R$ 41,2 bilhões.

O subprocurador do Ministé-
rio Público junto ao TCU, Lucas 
Furtado, assina o pedido de in-
vestigação. Ele pede que a Cor-
te atue para impedir o governo 
federal de “flexibilizar o teto de 
gastos, comprometer o equilí-
brio fiscal das contas públicas e 
desrespeitar princípios elemen-
tares do direito financeiro e da 
Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) em possível retrocesso pa-
ra o país”. O relator será o minis-
tro Aroldo Cedraz. 

Além disso, a representação 
requer que o governo faça estu-
dos e divulgue quantas pessoas 
ou famílias receberão os benefí-
cios “com categorização por mu-
nicípio, gênero, faixa de idade e 
grau de escolaridade”. Conforme 
Furtado, somente com esse de-
talhamento será possível que o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
avalie a possibilidade de haver 
abuso do poder político/econô-
mico nas eleições.

“A proposta de emenda pre-
tende ampliar programas so-
ciais, identificados pela campa-
nha de Bolsonaro como funda-
mentais para recuperar a des-
vantagem nas pesquisas de in-
tenção de voto para presidente, 
lideradas por Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT)”, argumentou Furtado 
no texto. (TM e RF)

TCU apura suposto 
abuso econômico

e questionaram as razões de 
os auxílios não terem sido con-
cedidos em outro momento. 
Ex-aliada de Bolsonaro, a de-
putada Joice Hasselmann (PS-
DB-SP) afirmou que o governo 
“nunca se preocupou com os 
mais pobres”. “Bolsonaro en-
trou em desespero porque não 
reage nas pesquisas. Essa é a 
PEC do desespero de Bolsona-
ro”, declarou.

O líder do governo, Ricardo 
Barros (PP-PR), argumentou que 
a tramitação da PEC “está den-
tro das regras”. “Amanhã (hoje), 
aprovaremos com os votos da 
oposição. Será quase unanimi-
dade”, frisou.

Confusão

No momento da leitura do parecer na comissão especial, 
houve uma confusão entre os parlamentares. A presidente 
do colegiado, Celina Leão (PP-DF), autorizou o relator a ler 
o documento, mas os oposicionistas alegaram desrespeito 
ao regimento interno e disseram que ainda tinham direito de 
discursar. Danilo Forte, então, proferiu o parecer sob protesto 
de deputados de esquerda, que falavam junto com o relator.
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CONGRESSO

Batalha da 
CPI pode ser 
travada no STF
Pacheco abre a comissão destinada a investigar o MEC, e 
oposição avalia recorrer à Corte para iniciar apurações. 
Governistas se dizem preparados para o embate na Justiça 

O 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), 
leu, ontem, o requeri-
mento de abertura da co-

missão parlamentar de inquérito 
(CPI), destinada a investigar de-
núncias de corrupção no Ministé-
rio da Educação. As apurações, no 
entanto, devem ficar para depois 
das eleições, conforme acordado 
entre o parlamentar e líderes par-
tidários, em reunião na terça-fei-
ra. A oposição, no entanto, amea-
ça recorrer ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) para que os traba-
lhos do colegiado tenham início 
o mais rápido possível. 

O líder do governo na Casa, 
Carlos Portinho (PL-RJ), enfati-
zou, no entanto, o fato de o adia-
mento ter sido acertado com os 
representantes de partidos. “Nin-
guém vai começar uma CPI em 
época de eleição, não tem indica-
ção suficiente para ter a abertura, 
a maioria dos parlamentares está 
em campanha, e quem não está 
diretamente, está envolvido com 
os seus candidatos. Isso é a prio-
ridade”, destacou. “Veja se outros 
pré-candidatos estão reforçando 
o pedido para a instalação? Não 
estão. Vai ter uma sessão para fa-
zer palanque eleitoral e, depois, 
não terá quórum para continuar. 
Será uma vergonha.” 

Pacheco também leu requeri-
mentos de abertura de mais três 
CPIs: uma de obras paradas, ou-
tra para apurar ações do crime 
organizado e do narcotráfico e 
uma terceira destinar a investi-
gar o desmatamento na Amazô-
nia. O parlamentar atendeu, as-
sim, demandas da oposição, que 
insistia no colegiado para inves-
tigar o Ministério da Educação, 
e dos governistas, que pregavam 
respeito à lista de pedidos.  

A CPI do MEC tem como mo-
te apurar suposto esquema de re-
passes de verbas públicas monta-
do na pasta pelos pastores Arilton 
Moura e Gilmar Santos, que co-
bravam propinas de prefeitos pa-
ra liberação do dinheiro.  O ex-mi-
nistro da Educação Milton Ribei-
ro também é investigado no caso. 

Judicialização

Autor do requerimento, o sena-
dor Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
promete ir ao STF, caso os líderes 

Rodrigo Pacheco leu requerimentos de quatro CPIs para atender governistas e oposição

Marcos Oliveira/Agência Senado

 » TAINÁ ANDRADE

O presidente Jair Bolsonaro 
pediu ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) que suspenda e cas-
se o despacho do ministro Ale-
xandre de Moraes, que instou a 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) a se manifestar sobre 
pedido de investigação do chefe 
do Executivo por suposta interfe-
rência na apuração do gabinete 
paralelo de pastores no Ministé-
rio da Educação.

A solicitação foi encaminha-
da ao STF pelo senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), no âmbito 
do inquérito que apura suposta 
tentativa de interferência políti-
ca de Bolsonaro na Polícia Fede-
ral — investigação aberta na es-
teira da renúncia do ex-ministro 
da Justiça Sergio Moro.

Em documento protocolado 
na Corte, na terça-feira, a Advo-
cacia-Geral da União (AGU) — 
órgão que representa o governo 
em processos judiciais — requer 
que o pedido de investigação 
de Randolfe seja encaminhado 

para a PGR sem processamento 
pelo STF, ou seja, fique somente 
sob a alçada do Ministério Públi-
co Federal (MPF).

Caso o pleito principal não 
seja atendido, a AGU pede que o 
pedido de Randolfe seja ao me-
nos encaminhado para o gabi-
nete da ministra Cármen Lúcia, 
relatora da investigação que mi-
ra Ribeiro e pastores com livre 
trânsito no Palácio do Planalto.

O advogado-geral da União, 
Bruno Bianco, argumenta que 
a “apuração simultânea dos fa-
tos em inquéritos paralelos sob 
diferentes relatorias atenta con-
tra os princípios elementares do 
juiz natural, da vedação ao bis in 
idem (princípio estabelece que 
ninguém pode ser julgado duas 
vezes pelo mesmo delito) e da 
proibição à litispendência”.

Já há quatro pedidos de mani-
festação da PGR sobre a notícia 
de suposta interferência de Bol-
sonaro na investigação que mira 
Milton Ribeiro e pastores aliados.

Bolsonaro recorre

Saiba mais

A maioria dos ministros do 
STF, que está trabalhando nes-
ta primeira quinzena de julho, 
durante o recesso do Judiciário, 
tem a intenção de evitar novos 
embates com o Planalto. Com 
isso, ficam reduzidas as chan-
ces de a oposição obter uma 
decisão favorável, caso recorra 
à Corte para assegurar a aber-
tura imediata da CPI do MEC.

Em conversas reservadas, o 
presidente da Corte, Luiz Fux, 
já disse que o atual momento 
do país não comporta tensões. 
Apenas seis dos 11 ministros do 
Supremo trabalham no reces-
so. Fux é um dos magistrados 
que aderiram às férias coleti-
vas e só deve retornar ao tribu-
nal na segunda quinzena deste 
mês. Caberá à vice-presidente, 
Rosa Weber, decidir sobre even-
tuais ações de parlamentares 
pró-CPI, caso o relator sortea-
do na Corte seja algum dos mi-
nistros que estão em recesso.

Sem embates

não indiquem o número de inte-
grantes necessários à instalação 
do colegiado — um total de 11 —, 
até o último dia antes do recesso 
parlamentar: 15 de julho. 

Portinho afirmou que está 
pronto para o novo embate. “Ago-
ra, ele estará lidando com uma 
pessoa que entende de direito. Já 
estou com quatro peças prontas 
para levar ao STF quando ele en-
trar com a ação”, assegurou. 

O senador Jorge Kajuru (Pode-
mos-GO) disse estranhar a mu-
dança de postura dos parlamen-
tares em relação às indicações, já 
que o requerimento para a aber-
tura da CPI do MEC teve 32 as-
sinaturas. “O governo não traba-
lhou tanto para conter uma CPI 
como esta de agora, nem na CPI 
da Covid. Isso só foi conseguido 
por causa da distribuição do or-
çamento secreto, que fez os lí-
deres segurarem até depois das 
eleições. Declarações que são 
dadas por senadores em seus 
estados para dizer que estão fa-
zendo pela população mostram 
que está havendo essa distribui-
ção”, criticou.  
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A insensatez e o 
efeito manada

A Marcha da Insensatez, da historiadora Barbara Tuchman, 
que venceu o prêmio Pulitzer por duas vezes, trata de situações 
nas quais seus protagonistas contrariaram seus próprios inte-
resses, nos casos da Guerra de Tróia, da Reforma Protestante, da 
Independência dos Estados Unidos e da Guerra do Vietnã. Nes-
ses episódios, as lideranças políticas mais poderosas tomaram 
decisões catastróficas. Por isso, o livro é um clássico da política.

Tuchman descreve a desastrosa atuação dos papas do fim 
do século XV e início do XVI, a arrogância da aristocracia ingle-
sa frente às colônias americanas e, por fim, a cegueira da elite 
político-militar dos EUA na Guerra do Vietnã. O mundanismo 
— o enriquecimento do alto clero — dividiu a Igreja e embalou 
a Reforma de Lutero e Calvino. A inflexibilidade e a cobiça da 
aristocracia inglesa resultaram na perda de suas Colônias na 
América do Norte. A Guerra do Vietnã levou os Estados Uni-
dos a uma de suas mais profundas e longas crises políticas.

No Brasil, estamos vivendo um momento parecido. Estão 
em xeque nossa ordem democrática e a institucionalidade 
da economia. Ulysses Guimarães, o grande patrono da nos-
sa Constituição Cidadã, quando alguém se queixava do Con-
gresso, costumava dizer que a safra de parlamentares seguinte 
seria pior. Sua pilhéria virou uma maldição, porque o grau de 
deterioração das práticas políticas no Congresso só aumenta.

Depois que os políticos do Centrão, aliados ao presidente 
Jair Bolsonaro, passaram a dar todas as cartas no nosso Par-
lamento, um câncer corrói as entranhas da política brasileira, 
o chamado orçamento secreto, que cedo ou tarde será mais 
um caso de polícia. Para completar, o bilionário fundo eleito-
ral destinado aos partidos nas eleições está se transformando 
num obstáculo à renovação dos costumes políticos.

Criou-se uma situação de absurda desvantagem entre quem 
tem mandato, e usufrui de verbas do Orçamento da União, es-
truturas de gabinete e recursos abundantes de campanha, e 
aqueles que serão candidatos e não têm as mesmas possibili-
dades. Como se não bastasse, agora vem o pacote de bonda-
des da PEC da Eleição, que será a bandeira eleitoral de quem 
pleitearia a reeleição.

Seu objetivo seria mitigar os efeitos da inflação na vida da 
população de mais baixa renda, mas isso é apenas uma cortina 
de fumaça para o que realmente está acontecendo. São medi-
das de curto prazo, de caráter populista, que não vão resolver 
os problemas da população, porque o rombo fiscal que provo-
cará será um fator acelerador da própria inflação, corroendo 
os seus benefícios.

Mais graves são as consequências em termos institucionais, 
como o desrespeito ao calendário eleitoral e o abuso do po-
der econômico nas eleições, de um lado, e a ruptura na insti-
tucionalidade de nossa economia, devido à falta de responsa-
bilidade fiscal, de outro. A insegurança jurídica provocada por 
emendas à Constituição casuísticas, aprovadas à toque de cai-
xa, ampliam o cenário de incertezas em relação ao futuro da 
própria moeda, o real.

A três meses das eleições, essas medidas que estão sendo 
aprovadas no Congresso desnudam um descolamento dos 
partidos políticos e seus representantes dos verdadeiros inte-
resses da sociedade. São um fator de enfraquecimento da pró-
pria democracia. Já passamos por outras situações semelhan-
tes, ao longo da história, que nos levaram a profundas crises.

A hiperinflação da década de 1980, que coincidiu com a 
transição à democracia, ainda hoje nos cobra pedágios, pois 
nunca mais conseguimos ingressar num ciclo longo e susten-
tável de crescimento, mesmo depois de o Plano Real ter esta-
bilizado a nossa moeda e as privatizações terem se realizado, 
para restabelecer o equilíbrio das contas públicas. A Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal está sendo rasgada.

Encenação

O preço desse fracasso está anunciado: é a iniquidade so-
cial que explode nas ruas e não será superada na campanha 
eleitoral com esse pacote de medidas proposto pelo governo. 
O Senado aprovou a PEC das Eleições com apenas um voto 
contrário, o do senador José Serra (PSDB-SP), um economista 
experiente, que governou São Paulo, conhece as contas públi-
cas e entende de política de desenvolvimento.

Casa de ex-ministro e ex-governadores, muitos dos quais 
candidatos nestas eleições, o Senado protagonizou um acor-
dão sem precedentes entre o presidente Bolsonaro, o Cen-
trão e a oposição, num pacto do tipo “nos locupletemos to-
dos”. Com toda a certeza, não será a Câmara que irá restau-
rar a moralidade.

O misancene que está sendo feito pela oposição, cujos par-
lamentares estão docemente constrangidos, apenas disfarça o 
efeito manada. A palavra de origem francesa — “mise en scè-
ne” — significa encenação. É o que está acontecendo nas ma-
nobras de obstrução da votação na Câmara. É muito difícil pa-
ra um parlamentar com mandato em risco votar isoladamente 
contra as benesses anunciadas no pacto. Não teria como ex-
plicar aos eleitores.

O presidente Jair Bolsonaro aposta todas as fichas na PEC 
da Eleição para reverter a desvantagem em que se encontra em 
relação à preferência das parcelas mais pobres da população, 
principalmente no Nordeste. O ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva acredita que as medidas o beneficiarão, porque es-
tão sendo adotadas de última hora, diante do risco de derrota 
eleitoral do governo. É a marcha da insensatez.

NAS ENTRELINHAS
Por Luiz Carlos Azedo 

E
nquanto o deputado fede-
ral Alessandro Molon (PS-
B-RJ) cumpria agenda na 
Câmara dos Deputados, 

seu adversário direto na disputar 
a uma vaga de pré-candidato ao 
Senado pela esquerda no Estado 
do Rio, André Ceciliano (PT), pre-
sidente da Assembleia Legislati-
va do Rio de Janeiro (Alerj), pu-
blicou uma foto com o ex-presi-
dente e candidato petista à suces-
são de Jair Bolsonaro, Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT-SP), e o vice em 
sua chapa, Geraldo  Alckmin (PSB
-SP), em suas redes sociais.

Embora tenha alta visibilida-
de na Câmara e ser egresso dos 
quadros petistas, Molon está so-
frendo forte pressão para desis-
tir de ser o candidato ao Senado 
na chapa da coligação PT, PSB, 
PCdoB, Rede, PSol e Cidadania. 
Inclusive, o candidato ao gover-
no do estado pelo grupo, Marcelo 
Freixo (PSB), já admite preferir o 
petista para compor o palanque 
lulista no Rio.

A chegada de Lula ao Rio de 
Janeiro, ontem, para uma agen-
da de dois dias na capital flumi-
nense, promete acelerar o deba-
te sobre quem será o candidato 
ao Senado. Em princípio, a maior 
resistência a Molon vem do fo-
go amigo de Marcelo Freixo, que 
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Lula aumenta pressão 
por Ceciliano no Rio

cobra do PSB o cumprimento do 
acordo pelo qual o PT teria prio-
ridade à vaga ao Senado na cha-
pa. O PSol, por sua vez, tem mo-
tivos para apoiar Molon, já que 
as legendas se ajustaram no Ma-
ranhão e no Piauí.

Entretanto, Molon e Ceciliano 
estão “empatados” na contagem 
interna das legendas da coalizão  
— cada um com o apoio de três 
partidos. Molon tem ao seu la-
do PSB, PSol e Rede, enquanto 

Ceciliano tem PT, PCdoB e PV. 
O PSol é o principal apoiador 
de Marcelo Freixo, tendo deixa-
do a candidatura da jurista Lu-
ciana Boiteux de lado em favor 
do socialista.

Defensores de Ceciliano, 
que tem capilaridade eleitoral 
na Baixada Fluminense, lem-
bram que Molon fez, nos últi-
mos meses, acenos a adversários 
de Freixo, como o ex-prefeito de 
Niterói Rodrigo Neves (PDT), 

candidato ao governo do Rio, e 
Eduardo Paes (PSD), prefeito da 
capital fluminense.

Ontem à noite, Molon partici-
pou de uma agenda com Lula e re-
presentantes do carnaval carioca 
na quadra da Unidos da Tijuca, no 
Centro da cidade.  “[A candidatura] 
continua sendo debatida entre as 
direções nacionais dos nossos par-
tidos, mas serei candidato ao Sena-
do pelo Rio de Janeiro, isso é uma 
decisão irreversível”, disse Molon.

Ex-presidente e Alckmin tentam acabar com a briga entre PT e PSB pela vaga ao 
Senado, disputada pelo presidente da Alerj e pelo deputado Alessandro Molon

André Ceciliano (C) posa com Alckmin e Lula, no Rio, em mais um sinal de apoio a sua candidatura ao Senado

Para o cientista político Alberto 
Carlos de Almeida e o geógrafo Tia-
go Garrido — autores do livro A mão 
e a luva: o que elege um presidente — 
as eleições de 2022 serão definidas 
entre Lula e Bolsonaro. Para os au-
tores, será difícil surgir outro candi-
dato que altere o cenário polarizado 
da disputa presidencial. Em entre-
vista ao CB.Poder, parceria do Cor-

reio Braziliense com a TV Brasília, 
ontem, eles avaliam não há mais 
espaço para um candidato da ter-
ceira via chegar ao segundo turno.

“É uma briga de cachorro gran-
de. O que deixa mais difícil al-
guém furar essa disputa é que, de 
um lado, tem o presidente da Re-
pública, uma figura extremamen-
te conhecida que pauta mídia dia-
riamente. Do outro, um ex-presi-
dente que já governou duas vezes 
o país”, disse Tiago Garrido.

Os pesquisadores argumentam 
que, a partir do estudo de eleições 
anteriores, é possível chegar a algu-
mas conclusões. Segundo Almei-
da, as eleições deste ano se asse-
melham às de 1998, cujo vencedor 
foi o então presidente Fernando 

 » JOÃO GABRIEL FREITAS*

Pouco espaço para terceira via
CB.PODER

Henrique Cardoso (PSDB). “As se-
melhanças (com este ano) são um 
presidente que disputa reeleição, 
um opositor do PT — novamente 
Lula — e o terceiro colocado nas 
pesquisas, Ciro Gomes (PDT) — 
agora e em 1998. Qual a grande di-
ferença: o presidente (em 1998) es-
tava bem avaliado. (Avaliação) ruim 
e péssima de FHC gravitava em tor-
no de 25%. Ruim e péssima de Bol-
sonaro ficam em torno de 45% a 

50%, ou seja, (uma rejeição) muito 
maior. Eu chamo isso de sinal troca-
do, significaria trocar o vencedor”, 
argumentou o cientista político.

Para Garrido, a eleição de 2010, 
vencida por Dilma Rousseff (PT), 
pode ser usada como exemplo de 
assertividade. A alta avaliação posi-
tiva do eleitorado em relação ao go-
verno de Lula tornava certa a elei-
ção de Dilma que, um ano antes, 
estava atrás de José Serra (PSDB) 

nas pesquisas de intenção de votos.
“Foi praticamente a terceira elei-

ção do Lula, tamanha era a satis-
fação do eleitorado. Claro, em um 
contexto de inflação baixa, cres-
cimento acumulado de anos de 
despesas de consumo das famílias, 
acesso a bens que nunca tiveram. 
Esses fatores tornaram a sucesso-
ra de Lula quase imbatível, embo-
ra, um ano antes, as pesquisas não 
indicassem”, lembrou Tiago.

Alberto Carlos de Almeida tam-
bém destacou a opinião pública 
como fator fundamental, expressa 
no título do livro. “Cada candidato 
é uma mão, e a luva é a opinião pú-
blica. As várias mãos tentam se en-
caixar nessa luva. Isso serve para as 
eleições. A mão que melhor se en-
caixar sairá vencedora”, explicou.

No livro, lançado ontem em Bra-
sília, na Câmara Legislativa, os es-
critores buscaram nas últimas oito 
eleições presidenciais e nas pesqui-
sas de opinião pública a resposta à 
pergunta sobre qual candidato tem 
mais chances de vencer a eleição 
presidencial de 2022.

*Estagiário sob a supervisão de 
Vinicius Doria

A disputa pelo governo pau-
lista deve sofrer grandes mudan-
ças a partir da semana que vem. 
Além da esperada saída de Már-
cio França (PSB) do páreo para 
concorrer ao Senado e encorpar 
a campanha do ex-prefeito Fer-
nando Haddad (PT), o atual go-
vernador, Rodrigo Garcia (PSDB), 
está prestes a receber apoio do 
União Brasil. A expectativa é que 
o tucano anuncie ainda hoje, ofi-
cialmente, o acordo com a agre-
miação comandada pelo presi-
denciável Luciano Bivar. Já o pré-
candidato apoiado por Bolsonaro, 
o ex-ministro Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) recebeu, ontem, 
apoio do PSD de Gilberto Kassab. 

Garcia já tem participação 
agendada em evento do União 
Brasil, em São Paulo, no próxi-
mo sábado, quando deve ser 

apresentado como o pré-candi-
dato apoiado pela legenda para o 
Palácio dos Bandeirantes.

Recentemente, o atual gover-
nador paulista intensificou os 
acenos a Bivar. Em participação 
no programa Roda Viva, da TV 
Cultura, na segunda-feira, Gar-
cia abriu publicamente seu pa-
lanque. “Eu tenho disposição to-
tal de participar da campanha do 
Luciano Bivar, que é o candidato 
da terceira via do maior partido 
do país”, disse.

O apoio, prestes a ser oficiali-
zado, ocorre após tensão entre o 
União Brasil e o PSDB. Parte do 
União afirmou veementemente 
que não haveria acordo com Gar-
cia por uma “falta de alinhamen-
to nacional”, segundo o deputado 
federal Júnior Bozella (União-SP). 
Aliados de Garcia dentro do parti-
do, porém, declararam que o posi-
cionamento era apenas um blefe.

Com o União, o governador de 
São Paulo pode alavancar ainda 
mais sua pré-candidatura, cujo 
desempenho nas pesquisas de 
intenção de votos vem surpreen-
dendo. Garcia assumiu o coman-
do do estado mais rico do país 
após a saída de João Doria (PSDB) 
para disputar o Planalto.

Até recentemente, ele ocupa-
va o quarto lugar nas pesquisas, 
atrás do ex-ministro de Jair Bol-
sonaro (PL) Tarcísio de Freitas 
(Republicanos). Porém, pesqui-
sa Datafolha divulgada na quin-
ta-feira passada, que já conside-
rou a saída de França, mostrou 
Garcia e Tarcísio empatados em 
segundo lugar, com 13% das in-
tenções de voto, atrás de Had-
dad, que lidera com 34%.

Soma-se a isso o fato de que 
o União Brasil detém a maior fa-
tia do Fundo Eleitoral, que pode 
deixar Garcia com praticamente 

o dobro do tempo de televisão e 
rádio que seus oponentes. Com 
o desafio de manter a hegemonia 
que o PSDB historicamente man-
tém em São Paulo, a candidatu-
ra do tucano passou a ser amea-
ça para Haddad e Tarcísio. 

Resta, porém, definir o vice. O 
União Brasil indica o ex-ministro 
da Economia Henrique Meirel-
les, enquanto o PSDB já firmou 
acordo para emplacar o ex-tu-
cano Edson Aparecido (MDB).

Escudado no acordo nacional 
da terceira via, Garcia já deixou 
claro que fará palanque tanto pa-
ra Bivar quanto para a senadora 
Simone Tebet (MDB-MS). Per-
guntado sobre isso no programa 
da TV Cultura, o governador res-
pondeu: “nós vamos encontrar 
na política um caminho seguro 
para que essas forças da terceira 
via tenham na minha candidatu-
ra um espaço de diálogo”.

Em SP, governador espera apoio de Bivar
 » VICTOR CORREIA

Tiago Garrido (E) e Alberto Carlos Almeida: polarização consolidada

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
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Se não der para atrasar...

...Empate o jogo. A oposição já definiu 
que votará a favor, se não conseguir 
adiar a votação da proposta de emenda 
constitucional que amplia o valor do 
Auxílio Brasil e cria outros benefícios, a 
tal PEC das Bondades ou PEC Eleitoral. 
Votos contrários serão escassos, como 
ocorreu no Senado.

Reclama, mas deixa quieto

    Muito vai se falar sobre a 
irresponsabilidade de aumentar o Auxílio 
Brasil em pleno ano eleitoral. Vem por 
aí, inclusive, uma avaliação do Tribunal 
de Contas da União (TCU), pedida 
pelo procurador da República junto ao 
tribunal. Entre os ministros do TCU, a 
ideia é frisar que é preciso cuidado com 
o equilíbrio fiscal, mas ninguém vai 
sustar a PEC fruto de acordo entre dois 
Poderes, Legislativo e Executivo, ainda 
mais aprovada por ampla maioria.

Prioridade é a Câmara

   O Progressistas, do ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira, já definiu que, no 
plano nacional, fechará a aliança formal 
com o PL pela reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro. Mas, nos estados, 
jogará suas fichas onde for melhor 
para construir bancada. A intenção é 
continuar como a segunda força da 
Câmara dos Deputados.

Pragmatismo eleitoral

   Da mesma forma que Lula buscou 
Geraldo Alckmin para tentar agregar 
votos do centro, Tarcísio de Freitas faz 
o mesmo em São Paulo, fechando uma 
aliança com o PSD de Gilberto Kassab. 
Aliás, o projeto de Kassab agora, assim 
como o do PP, é eleger deputados 
federais. Como a esquerda já está 
ocupada, o PSD faz a curva à direita para 
ver se consegue mais votos no maior 
colégio eleitoral do país.

Arrependidos
O governo já se arrependeu de não ter 

batido o pé lá atrás, em 2019, contra a 
ampliação das emendas de relator, as tais 
RP9, apelidadas de orçamento secreto. 
Em conversas reservadas, os auxiliares do 
presidente têm dito que o Poder Executivo 
“terceirizou a bondade”, ou seja, deu de 
bandeja plenos poderes para o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Alguns políticos 
ligados ao Planalto sondaram congressistas 

sobre a possibilidade de rever essa modalidade. 
A resposta foi negativa.

No Congresso, hoje, prevalece a visão de 
que o Poder Executivo permitiu que o “gênio” 
ou o “monstro” saísse da garrafa. Agora, 
não volta mais. A expectativa é de que todas 
as emendas em 2023 consumam algo em 
torno de R$ 32 bilhões, considerando aí as 
de relator, as individuais e as de bancada e 
comissões técnicas.

CURTIDAS

 Promessa é dívida/ O relator da PEC 
das Bondades, Danilo Forte (União Brasil), 
assina o parecer a ser lido em plenário, uma 
vez que será o parecer que virá da comissão 
especial. Mas caberá ao deputado Christino 
Áureo (foto), do PP-RJ, encaminhar a 
votação. Áureo estava escalado para relatar 
a PEC 16, a das Bondades, mas, como foi 
juntada à PEC 15, dos biocombustíveis, 
ficou tudo com Danilo, que leu o seu parecer 
sob os protestos dos oposicionistas.

Pré-campanha/ A cessão do 
encaminhamento em plenário a Áureo faz 
parte dos movimentos de Arthur Lira para 
mais um mandato de dois anos no comando 
da Câmara.

Ainda não acabou/ Embora a base aliada 
ao governo e o Centrão queiram liquidar 
a fatura da PEC e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias esta semana, na próxima 
tem votações dos projetos de interesse dos 
deputados. É aí que mora o perigo.

Por falar em perigo.../ Segurança 
redobrada, hoje, para o ex-presidente Lula 
no Rio de Janeiro. A ideia é colocar revista 
para quem quiser subir ao palco e ficar na 
linha de frente do palanque montado na 
Cinelândia.

Vitor Procópio Trindade/ Fica aqui os 
meus mais profundos sentimentos pela 
passagem do médico de 27 anos, filho do 
jornalista José Maria Trindade, que morreu 
tentando salvar vidas. Vitinho, como era 
conhecido por amigos e familiares, é mais 
uma vítima da imprudência nas estradas 
brasileiras.

ELEIÇÕES

TSE convoca mesários
em clima de apreensão 
Mais de 2 milhões de eleitores devem trabalhar nos dias de votação. Com o acirramento 
da polarização política, voluntários temem atos de violência na área das seções eleitorais

O 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) iniciou, nes-
ta semana, a convocação 
dos mais de 2 milhões de 

eleitores que vão atuar como me-
sários nos dois turnos do pleito, 
em 2 e 30 de outubro, respecti-
vamente. Entre os convocados, 
a sensação é de medo por causa 
da polarização política no país.

A publicitária Natália Ribeiro, 
35 anos, trabalhou como mesá-
ria em eleições anteriores e, nes-
te ano, ainda não sabe se vai aju-
dar a Justiça Eleitoral. Ela acre-
dita que os voluntários podem 
correr riscos diante dos ânimos 
acirrados pelo debate político. 
“Estamos vivendo um momento 
inseguro. Até mesmo um mesá-
rio, que está ali voluntariamente, 
pode sofrer violência”, disse ela.

O corretor de imóveis Mateus 
Junior, 39, que já trabalhou co-
mo mesário em eleições ante-
riores, aponta que o discurso de 
ódio está mais presente agora. 
“As pessoas estão muito intole-
rantes em tudo, não só na ques-
tão política. Vemos casos de vio-
lência diariamente, e na políti-
ca não é diferente. Nas redes so-
ciais, por exemplo, algumas pes-
soas são ameaçadas, persegui-
das, agredidas. Tudo isso só por 
terem posicionamentos diferen-
tes”, lamentou.

Uma pesquisa divulgada pe-
lo Instituto Ideia, em maio, reve-
lou que 30% dos eleitores convo-
cados para trabalhar como me-
sários têm medo de sofrer al-
gum tipo de violência no dia do 

Justiça Eleitoral está convocando mais de 2 milhões de eleitores para trabalhar no pleito de outubro

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

 » LUANA PATRIOLINO

pleito. Dos consultados, 70% 
acham que o TSE deveria ado-
tar medidas de segurança adi-
cionais este ano, como reforço 
no policiamento e convocação 
de mais fiscais.

Dos entrevistados que traba-
lharam em eleições passadas, 
22% disseram ter tido algum ti-
po de problema: 34% relataram 
confrontações verbais (xinga-
mentos e acusações); 32%, hos-
tilidade; 22%, ameaças; 21%, ex-
posição de dados pessoais; e 
19%, ataques físicos.

Dos que se preocupam com 
a violência deste ano, 58% te-
mem ameaças; 55%, agressões 
físicas; 52%, confrontações ver-
bais; 47%, hostilidade; e 36%, 
ataques com armas. Foram 

ouvidos 651 mesários entre 
abril e maio de 2022.

Segundo o TSE, em 2018, 2,1 
milhões de eleitores trabalha-
ram como mesários. Neste ano, 
o prazo para nomeação dos elei-
tores que vão trabalhar nas elei-
ções termina em 3 de agosto. De-
vem ser convocados, preferen-
cialmente, quem tem nível de es-
colaridade superior, professores 
e servidores da Justiça. Todo elei-
tor com mais de 18 anos de ida-
de em situação regular perante 
a Justiça Eleitoral pode exercer a 
função de mesário. O serviço não 
é remunerado, mas quem parti-
cipar recebe auxílio-alimentação 
de até R$ 45 em cada turno e tem 
direito a dois dias de folga no tra-
balho para cada dia de eleição.

Estamos vivendo 
um momento 
inseguro. Até 
mesmo um mesário, 
que está ali 
voluntariamente, 
pode sofrer 
violência”

Natália Ribeiro, publicitária

Reprodução/Câmara dos Deputados

Sesc.Sesc.Sesc.
Tem tudo e

É esporte, cultura, educação,
assistência e saúde para você,
para os comerciários e para as
famílias de todo o Distrito Federal.
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FAÇA SEU CARTÃO EM
QUALQUER UNIDADE
SESC E APROVEITE
AS NOSSAS VANTAGENS.

sescdf.com.br
sescdf
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INSEGURANÇA ALIMENTAR

País está de volta ao 
Mapa da Fome da ONU

FAO aponta que mais de 60 milhões de brasileiros enfrentam dificuldade para conseguir comida. Problema avança pelo mundo

D
esafio para muitas nações, 
o acesso à alimentação e a 
uma nutrição equilibrada 
pioraram no último ano 

no Brasil, na América Latina e no 
mundo. Por aqui, a quantidade 
de brasileiros que enfrentaram 
algum tipo de insegurança ali-
mentar ultrapassou a marca de 
60 milhões de pessoas — atinge 
um em cada três brasileiros. Os 
dados constam de um relatório 
da Organização das Nações Uni-
das para a Alimentação e a Agri-
cultura (FAO), divulgado ontem.

A instituição alertou que o 
mundo “se afastou” do objetivo 
de erradicar a fome até 2030. O 
documento mostra que o núme-
ro de pessoas que lidaram com 
algum tipo de insegurança ali-
mentar foi de 61,3 milhões, nú-
mero alarmante considerando 
que a população brasileira é es-
timada em 213,3 milhões.

No resto do mundo, a situação 
também é grave, principalmente 
nos países mais pobres. Segun-
do a FAO, cerca de 828 milhões 
de pessoas foram afetadas pela 
fome em 2021. O número cres-
ceu cerca de 150 milhões desde o 
início da pandemia de covid-19: 
mais 103 milhões entre 2019 e 
2020, e 46 milhões em 2021.

A pesquisa também leva em 
consideração o recorte de gênero. 
Em 2021, 31,9% das mulheres no 
mundo tinham insegurança ali-
mentar moderada ou grave, em 
comparação com 27,6% dos ho-
mens. A desigualdade crescente é 
mais evidente na América Latina e 
no Caribe, onde a diferença entre 
homens e mulheres ficou em 11,3 
pontos percentuais. Em 2020, esse 
índice era 9,4 pontos percentuais.

Quase 3,1 bilhões de pessoas 
não puderam pagar por uma ali-
mentação saudável em 2020. Isso 
representa 112 milhões a mais do 
que em 2019, refletindo a infla-
ção nos preços dos alimentos ao 

 » LUANA PATRIOLINO

consumidor decorrente dos im-
pactos econômicos da pandemia 
de covid-19 e das medidas adota-
das para contê-la.

Voltando ao Brasil, os últimos 
números da FAO revelam uma 
piora sensível da insegurança ali-
mentar. Entre 2014 e 2016, atin-
giu 37,5 milhões de pessoas — 
3,9 milhões em condição grave.

Para a organização, a insegu-
rança moderada é medida quan-
do a população não tem certeza 
sobre a capacidade de conseguir 
comida e, em algum momento 
do ano, teve de reduzir a quali-
dade e quantidade de alimentos. 
A insegurança grave é entendida 
quando as pessoas ficam sem ali-
mentos por um dia ou mais.

“O número de pessoas em 
insegurança alimentar na 

região sugere que o problema 
não se limita mais aos grupos 
sociais que vivem na pobreza 
há muito tempo; a insegurança 
alimentar já atingiu as cidades 

e dezenas de milhares de famí-
lias que não a vivenciavam an-
tes”, disse o representante Re-
gional da FAO América Latina 
e Caribe, Julio Berdegué.

Rafael Zavala, representante 
da FAO no Brasil

Os números são 
preocupantes?

Sim, porque a tendência 
é que sejam ainda piores 
no futuro. Existem quatro 
causas principais da fome: 
conflitos armados, choques 
climáticos, choques 
econômicos e choques 
sanitários. Atualmente 
estamos vivendo o que a 
FAO chama de “tempestade 
perfeita” para a segurança 
alimentar, pois estes 
quatro fatores estão 
acontecendo ao mesmo 
tempo em alguns lugares 
do mundo.

As políticas públicas 
avançaram no Brasil?

Estamos vivendo um 
momento ímpar da história, 
onde todas as fragilidades 
dos nossos sistemas 
alimentares estão expostas, 
o que pode inclusive ser 
uma oportunidade de 
enxergar as lacunas e traçar 
novas rotas para a 
erradicação da fome em 
todo o mundo.

Como fazer para a 
segurança alimentar 
voltar a ser prioridade?

Se os governos 
redirecionarem os recursos 
para priorizar os 
consumidores de alimentos 
e incentivarem a produção, 
o fornecimento e o 
consumo sustentáveis de 
comida nutritiva, ajudarão 
a tornar alimentações 
saudáveis menos 
dispendiosas e mais 
acessíveis para todos.

Três perguntas para

Um mês após o brutal assassi-
nato do indigenista Bruno Araú-
jo e do jornalista britânico Dom 
Phillips, a União das Organiza-
ções Indígenas do Vale do Java-
ri (Univaja) insiste que a pressão 
nacional e internacional não po-
de parar. A entidade cobra a apu-
ração do assassinato e a identifi-
cação de possíveis mandantes do 
crime. Segundo o procurador ju-
rídico da Univaja Eliesio Marubo, 
a omissão do Poder Público deixa 
os indígenas temerosos pela se-
gurança das comunidades.

“Trinta dias depois do assas-
sinato de Dom e Bruno na região 
do Vale do Javari continuamos na 
mesma sensação de insegurança 
de antes, conforme a Univaja já ti-
nha previsto. As autoridades na-
da fizeram para fortalecer a segu-
rança na região. A Polícia Federal 
ainda investiga o caso e autorida-
des policiais têm feito conclusões 
pessoais sobre o desfecho do cri-
me”, disse o procurador.

Ontem, Beto Marubo enviou 
ao Correio uma carta em ho-
menagem ao indigenista Bruno 
Pereira — um amigo pessoal a 
quem chamava de “grandão” — e 

ao jornalista britânico Dominic 
Phillips. Leia um trecho:

“Grandão, o acampamento es-
tá pronto, feito com palhas de co-
cão. Ouço o barulho das grandes 
árvores vindo do leste. Os macacos 
zoguezogue anunciam o amanhe-
cer. A terra enlameada do acam-
pamento logo estará vazia, pois 
as equipes de expedição seguirão 
viagem rio acima. Os igarapés nas 
margens dos rios Curuçá e Itaquaí 
estão secos, onde um bando de 
queixadas passou ontem. A anta 
assobia solitária pelo rio Jaquira-
na. A jacutinga canta triste pelas 
cabeceiras do Jutaí lá pelas ban-
das do rio Ituí. Os isolados estão 
tocando suas flautas, feitas de os-
sos de macaco preto. Os Korubos 
estão querendo retornar as suas 
terras no rio Coari. Os Matis vol-
taram às pazes com os Korubos e, 
agora, planejam tomar cipó tatxik 
nas cabeceiras do rio Branco (...).

Agora, o mundo inteiro sa-
be que, no Vale do Javari, reina a 
omissão, a inação e a política ne-
gacionista, a ausência total de Es-
tado em nossa terra, mesmo após 
um mês do seu assassinato. Sa-
bem até que a Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai) perseguia 
e continua perseguindo você. O 

 » ISABEL DOURADO*

AMAZÔNIA

Univaja vê omissão no caso Bruno e Dom

Eliésio Marubo para “Grandão”: “Sabemos que você morreu por nós” 

 Pedro França/Agencia Senado

atual presidente deste país tentou 
de todas as formas desconstruir a 
sua história, mas ela se manterá 
por gerações, pois nós, povos do 
Vale do Javari, sabemos que você 
morreu por nós, pela nossa terra. 
Nunca vamos nos esquecer dis-
so. A sua luta continuará através 
de nós e de nossas gerações (...).

Teremos de seguir, tristes, sem 
a sua companhia. Fique bem, 
prossiga a sua expedição pelas 
matas da minha terra. Vamos nos 
falando pelos sonhos da ayahuas-
ca. Oshatso, Grandão!”

*Estagiária sob a supervisão de 
Vinicius Doria

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a proibição 
de venda dos chamados cigarros eletrônicos no país. A diretoria 
colegiada da agência aprovou, ontem, por unanimidade, o relatório de 
impacto regulatório sobre os dispositivos. Cristine Jourdan, diretora 
responsável pelo setor da Anvisa que regula a indústria do tabaco, 
considerou “inviável e potencialmente lesiva à saúde” a proposta de 
liberar o consumo de dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), como 
os cigarros eletrônicos são tecnicamente chamados. A comercialização, 
importação e propaganda dos DEFs são proibidas no Brasil desde 2009.

Anvisa mantém veto a cigarro eletrônico

Reprodução Internet

Insegurança alimentar 
moderada

Nível de gravidade da 
insegurança alimentar em que 
as pessoas enfrentam incertezas 
sobre a capacidade de obter 
alimentos e são forçadas a 
reduzir, em algum momento, 
a qualidade ou quantidade dos 
alimentos por falta de dinheiro.

Insegurança alimentar severa

O nível de gravidade da 
insegurança alimentar em que as 
pessoas, provavelmente, ficaram 
sem comida, passaram fome e, no 
caso mais extremo, ficaram dias 
sem comer, colocando a saúde e 
o bem-estar em grave risco, com 
base na Escala de Experiência de 
Insegurança Alimentar.

Não confunda Impacto da guerra

Em relação aos impactos da 
guerra na Ucrânia, as simulações 
contidas no relatório da FAO su-
gerem que, no cenário de cho-
que moderado, o número global 
de pessoas subalimentadas em 
2022 aumentará em 7,6 milhões, 
enquanto esse crescimento pode 
chegar a 13,1 milhões de pessoas, 
acima das estimativas de base, 
sob a configuração mais severa 
de choque.

Para a América Latina e o Ca-
ribe, até 2022, isso significaria 
um aumento de 0,62% no núme-
ro de subalimentados na região 
— 350 mil pessoas — no cenário 
de choque moderado, e 1,13% — 
640 mil pessoas — na configura-
ção de choque mais grave.
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Euro

R$ 5,525

Comercial, venda 
na terça-feira

CDB

13,23%

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 terça-feira Últim 

R$ 5,422
(+ 0,6%)

30/junho 5,235

1/julho 5,321

4/julho 5,325

5/julho 5,389

Na terça-feira

Capital de giro

6,76%
0,23%

Nova York

Bolsas
Na terça-feira

0,43%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

              1/7 4/7              5/7 6/7

98.71998.954

COMBUSTÍVEIS

Corte do ICMS reduz 
preço na bomba

Postos repassam ao consumidor queda da alíquota do imposto. Governo estima redução média de R$ 1,55 por litro na gasolina   

P
ostos de gasolina em to-
do o país passaram a re-
gistrar queda nos preços 
dos combustíveis desde 

o início desta semana. A redução 
era esperada pelo Ministério de 
Minas e Energia (MME) e se deu 
em decorrência da lei sanciona-
da pelo Presidente Jair Bolsona-
ro (PL), que fixa a alíquota máxi-
ma sobre o Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre bens essenciais, o 
que inclui os combustíveis, en-
tre 17% e 18%.

Mesmo com a resistência dos 
governadores, que apontam per-
da de arrecadação causada pe-
la medida, até ontem, 26 esta-
dos já haviam anunciado o cum-
primento da lei. Resta apenas o 
Acre, cujo governador, Gladson 
Cameli (PP), diz aguardar que o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
pacifique o assunto. Reduções no 
preço já foram notadas em quase 
todos os estados.

No Distrito Federal, ontem, a 
gasolina comum podia ser en-
contrada a R$ 5,84, caso o mo-
torista fizesse o pagamento por 
meio do aplicativo da empresa. 
O valor foi registrado no posto 
Shell da Brasal Combustíveis, 
localizado no Setor de Indús-
tria e Abastecimento (SIA). Sem 
o desconto, a gasolina subia pa-
ra R$ 5,99.

A diminuição dos preços 
no local atraiu motoristas que 
buscam economizar e acabou 
causando filas nas bombas de 
abastecimento. Agente patri-
monial da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab), 
José Messias da Silva, 66 anos, 
não costuma abastecer no pos-
to, mas foi atraído pelo baixo 
valor. “Moro em Ceilândia e 

 » ISADORA ALBERNAZ*
 » VICTOR CORREIA

Posto do Setor de Indústria e Abastecimento: diminuição dos valores de venda da gasolina atraiu consumidores e gerou filas  

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

sempre abasteço por lá. Mas vi 
o preço aqui hoje e pensei ‘Não, 
vou abastecer aqui logo’”, con-
tou. Ele percorre 66km todos os 
dias e costuma encher o tanque 
três vezes por mês. 

Para o frentista do posto da 
109 Norte João Paulo Lima, 27, o 
aumento do fluxo de clientes foi 
visível. “Quando os preços bai-
xaram, houve um grande movi-
mento. De quinta até terça, foi 
bem grande o movimento. Ago-
ra, já está normalizando (o flu-
xo)”, disse ele. Uma das motoris-
tas presentes no posto, Ana Bea-
triz Menezes e Silva, 24, come-
morou os valores encontrados. 
“Ainda está caro, mas pelo menos 

deu uma aliviada”, afirmou. No 
local, a gasolina custava R$ 6,25 
e o etanol comum, R$ 5,49. 

Estimativa

O MME divulgou ontem 
uma estimativa da redução 
nos preços da gasolina, eta-
nol hidratado, diesel, e gás de 
cozinha em cada unidade da 
Federação. Em média, a pas-
ta estima queda de R$ 1,55 no 
litro da gasolina, e R$ 0,31 no 
do etanol em relação aos pre-
ços praticados na semana de 
19 a 26 de junho. Os valores, 
porém, variam para cada es-
tado. A queda estimada vai 

de 18,2% no Mato Grosso até 
24,9% no Rio de Janeiro.

Segundo o presidente do Sin-
dicato do Comércio Varejista de 
Combustíveis e de Lubrificantes 
do Distrito Federal (Sindicom-
bustíveis-DF), Paulo Tavares, no 
DF a redução nos preços do DF já 
alcançou patamar parecido com 
a estimativa do ministério.

“As distribuidoras repassaram 
isso gradualmente. A cada dia, 
elas passavam um pedaço da re-
dução. É uma diferença muito 
grande para quem tem lucro de 
R$ 0,50 por litro”, disse Tavares 
ao Correio. 

Ele ressalta, porém, que no 
Distrito Federal a redução no 

preço do etanol pode demo-
rar mais para chegar às bom-
bas devido ao baixo volume 
do combustível consumido na 
região. Outro alerta que Ta-
vares faz é que os revendedo-
res não são obrigados a repas-
sar a redução do preço. Em al-
guns estados como Piauí, Mi-
nas Gerais e Bahia, o Procon 
está atuando na fiscalização 
de possíveis abusos.

“O revendedor, em tese, não 
é obrigado a repassar isso para 
o cliente, mas ele repassou. O 
Procon ia anunciar isso, fazen-
do campanha, mas sabem que 
o Procon não pode obrigar nem 
brigar, o que está acontecendo 

em vários estados. Não há ta-
belamento (do preço)”, afir-
ma o presidente. Segundo ele, 
a queda no preço é vantajosa 
também para os revendedores, 
que observaram um aumento 
no volume de vendas desde a 
semana passada.

O Sindicombustíveis-DF é 
favorável sempre às reduções 
de impostos, mas ressalta que, 
no caso dos tributos federais, 
eles voltam a valer em 1º de ja-
neiro de 2023. O presidente do 
sindicato pontua também que 
os estados terão sérios proble-
mas com arrecadação. “Mas aí 
cabe aos estados lá na frente re-
solverem”, disse.

A queda do petróleo para 
menos de US$ 100 no 
mercado internacional 
praticamente anulou a 
defasagem entre os preços 
dos combustíveis praticados 
nas refinarias no Brasil e 
os negociados no exterior. 
Segundo dados da Associação 
Brasileira dos Importadores 
de Combustíveis (Abicom), 
o preço do litro do diesel 
estava ontem 3% acima da 
média internacional; no caso 
da gasolina, esse número 
era de 2%, puxado pela 
Refinaria de Mataripe, na 
Bahia, privatizada no fim do 
ano passado. O movimento 
é um alento para a nova 
administração da Petrobras, 
que ficou sob ataque do 
governo nos últimos meses 
por conta dos seguidos 
reajustes de preços da 
gasolina e do diesel. 

 » Defasagem 
eliminada  

Mesmo diante de uma alta 
expressiva nos custos de pla-
nos de saúde em junho, dados 
divulgados pela Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
(ANS) registram um aumento 
de 3,14%, no mês, no número 
de brasileiros com assistência 
médica e hospitalar privada, na 
comparação com maio. Com is-
so, o Brasil atingiu a marca de 
mais de 49,6 milhões de usuá-
rios desses planos.

A agência também revelou 
que houve aumento de 8,32% 
desde o início do ano entre os 
brasileiros que possuem plano 
exclusivamente odontológico. 
Isso representa 2,5 milhões de 
novos beneficiários durante o 
período. 

Em maio, a ANS aprovou um 
reajuste de 15,5% nos planos 
de saúde individuais e familia-
res, o que representou o maior 
aumento desde 2000. Os valo-
res mais altos também podem 
ser observados na inflação. A 
prévia do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) de 
junho indicou que os planos de 
saúde — que tiveram alta mé-
dia de 2,99% — foi o principal 
fator que elevou a projeção pa-
ra o mês. 

O advogado Cláudio Sam-
paio, especialista na área, expli-
ca que, com a pandemia de co-
vid-19, “muitas pessoas deram 
valor a ter um plano de saúde 
em clínicas particulares”. Du-
rante a crise sanitária, houve 
também diminuição dos gas-
tos das operadoras de planos. 
Dhiogo Pascarelli, cientista po-
lítico e mestre em política e pla-
nejamento de saúde, explicou 
que isso ocorreu devido à falta 
de cuidado de boa parte da po-
pulação em tratar outras doen-
ças, além da causada pelo novo 
coronavírus.

“Além disso, houve suspen-
são de cirurgias eletivas. Tudo is-
so provocou, em 2021, a redução 
nos preços dos planos de saúde 
individuais”, afirmou Dhiogo. Em 
julho do ano passado, o valor co-
mercial médio dos planos de saú-
de aumentou apenas 3%, contra 

 » RAPHAEL PATI*

PLANOS DE SAÚDE

Apesar de reajuste, convênios ganham clientes
Maurenilson/CB/D.A Press

 Os brasileiros deixaram de 
fazer cerca de 15,9 milhões 
de viagens em dois anos 
de pandemia de covid-19. 
O cálculo considera como 
parâmetro o número de 
viagens em 2019, 20,9 
milhões, antes do choque 
provocado pela crise 
sanitária no País. No ano de 
2020, o número despencou 
para 13,6 milhões, descendo 
ainda mais em 2021, para 
12,3 milhões. Os dados 
são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
— Turismo 2020-2021, 
apresentada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). “No Brasil, 2021 foi 
pior em relação ao turismo 
do que 2020, aprofundou 
essa perda”, observou 
Flávia Vinhaes, analista do 
IBGE. As despesas totais 
em viagens nacionais com 
pernoite somaram R$ 9,8 
bilhões em 2021, uma 
queda em relação ao total 
registrado no ano anterior, 
quando haviam sido gastos 
R$ 11 bilhões.

 » 15 milhões de 
viagens a menos

13,7% no mesmo mês em 2020, 
de acordo com dados da ANS.

Além disso, o que também 
pode explicar o aumento do 
número de brasileiros com as-
sistência médica hospitalar, é 

a expansão da concorrência 
entre as empresas, segundo o 
advogado. “Um dos principais 
motivos de estar havendo um 
aumento no número de planos 
de saúde é que, atualmente, 

há uma concorrência maior 
entre as empresas. Dentro de 
um mesmo grupo você pode 
ter outros planos mais bara-
tos”, disse.

No entanto, para o advogado 
Rodrigo Araújo, o cenário favo-
rável deve perder força durante 
o segundo semestre. “Se o bra-
sileiro, mesmo em um cenário 
de crise e incertezas, fez tudo o 
que podia para contar com ser-
viços de assistência médica pri-
vada em 2021, por receio de não 
ter acesso a serviços de saúde na 
rede pública, o ano de 2022 não 
vai ajudar a manter esses con-
tratos”, avaliou.

“A crise econômica está longe 
de acabar e o brasileiro ainda não 
recuperou seu poder de compra. 
A inflação em 2022 está compro-
metendo ainda mais a renda do 
consumidor, renda essa que não 
foi reajustada no mesmo pata-
mar do aumento que vem sen-
do aplicado para produtos e ser-
viços”, completou o especialista.

*Estagiários sob a supervisão 
 de Odail Figueiredo
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DISTRITO FEDERAL

Farra de viagens 
sob investigação
BRB pagou despesas de diretores e familiares que foram 
ao Uruguai para assistir à final da Copa Libertadores

O 
Ministério Público de 
Contas do Distrito Fe-
deral (MPCDF) abriu 
procedimento para in-

vestigar irregularidades no pa-
gamento de viagens a direto-
res do Banco de Brasília (BRB) 
ao Uruguai para assistirem à 
final da Copa Libertadores, em 
novembro de 2021. A farra en-
volveria, inclusive, familiares e 
convidados dos dirigentes da 
instituição.

Conforme documento ao 
qual o Correio teve acesso, a 
denúncia à corregedoria do 
MPCDF foi anônima. Os rela-
tos apontam que a diretoria do 
BRB aprovou uma premiação 
“em benefício próprio”, que fez 
o banco custear as despesas de 
nove dirigentes do banco e de 
seus familiares (cônjuges e fi-
lhos) em Montevidéu, caracte-
rizando “uma viagem a passeio”.

“A denúncia registra que alu-
dida viagem ocorreu apartada 
das atividades profissionais dos 
empregados do Banco, em dia 
de folga; sem aprovação do Con-
selho de Administração ou ma-
nifestação do Comitê de Remu-
neração e em desacordo com as 
normas estatutárias”, destacou a 
representação do órgão encami-
nhada ao Tribunal de Contas do 
Distrito Federal (TCDF) e assina-
da pelo procurador Demóstenes 
Tres Albuquerque.

No texto, Albuquerque ain-
da afirma que o BRB limitou-se 
a argumentar que a viagem era 
no “contexto de ações promo-
cionais e de relacionamento” do 
banco, “sem qualquer detalha-
mento acerca dos procedimentos 
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Em 2020, as mulheres representavam 
25,98% do total de investidores. Agora, elas 

respondem por apenas 23,69%.

Mulheres continuam distantes 
da bolsa de valores

A participação 
feminina na B3, a bolsa 
brasileira, está em queda. 
Em 2020, as mulheres 
representavam 25,98% do 
total de investidores. Dados 
apurados em junho de 2022 
mostram que houve um 
pequeno recuo no período 
de dois anos — agora, elas 
respondem por apenas 
23,69% do total. Por que as 
investidoras são minoria? 
Para começo de conversa, é 
preciso lembrar a defasagem 
histórica: ainda há enorme 
desequilíbrio entre homens 
e mulheres no mercado de trabalho, e as empresas pouco têm feito para mudar esse 
quadro. Outro fator que merece ser considerado é a falta de estímulos concretos para 
atraí-las. São raros os projetos desenvolvidos por bancos, corretoras e casas de análise 
que tenham como foco o público feminino. Um terceiro componente é o cenário 
econômico adverso, que atualmente não favorece aportes no mercado de renda variável. 
Considerando todo o universo de investidores, a B3 possui 5,2 milhões de contas ativas.

 Sem funcionários, British 
Airways cancela 10 mil voos

A falta de funcionários nas companhias 
aéreas pode ser um impedimento para a 
retomada do turismo. Há alguns dias, 700 
funcionários da britânica British Airways, 
uma das maiores empresas de aviação do 
mundo, paralisaram atividades exigindo a 
reversão do corte salarial de 10%. Agora, 
a British informa que cancelará 10,3 
mil voos nos próximos quatro meses, 
justamente por não ter número suficiente 
de colaboradores à disposição. No auge da 
pandemia, a empresa cortou 10 mil vagas.
 

Com guerra, importações 
de fertilizantes disparam

A guerra entre Rússia e Ucrânia provocou 
forte impacto nas importações de fertilizantes 
pelo Brasil. Segundo informações da agência 
marítima Cargonave, as compras do produto 
no primeiro semestre de 2022 somaram 20,36 
milhões de toneladas, o que correspondeu a 
um aumento de 13% diante de igual período do 
ano passado. Segundo especialistas, o aumento 
expressivo foi resultado da antecipação de 
encomendas: com a guerra, os produtores 
passaram a temer pela escassez do produto.
 

Instagram e Twitter 
apresentam falhas

Algumas da principais redes sociais do 
mundo apresentaram nesta semana sérios 
problemas de instabilidade. Na última terça-
feira, falhas no Instagram impediram que 
os usuários visualizassem conversas pelo 
chat da plataforma. Ontem, muitas pessoas 
não conseguiram fazer login no Twitter, 
o que as impediu de acessar suas contas. 
O caso mais grave ocorreu em outubro 
do ano passado, quando o WhatsApp 
permaneceu sem funcionar durante horas, 
afetando diversas atividades econômicas.  

» Os shoppings brasileiros vivem forte retomada. 
A Multiplan informou que, no segundo trimestre, 
as vendas nos 19 shoppings que administra 
cresceram 64,5% em comparação com o mesmo 
período do ano passado. O dado faz parte da 
prévia operacional da companhia — o balanço 
completo será divulgada em 28 de julho.

» O preço das passagens aéreas, que já está alto, 
vai subir mais. A Petrobras anunciou reajuste 
de 3,9% no querosene de aviação. No ano, o 
combustível aumentou impressionantes 70,6%, 
conforme a Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas (Abear). As companhias aéreas dizem que o 
querosene responde por um terço de seus custos.

» A Frete.com, holding que controla as empresas de 
logística CargoX e Fretebras, pretende investir 
R$ 300 milhões na compra de outras companhias do 
ramo. Para isso, foram mapeadas 20 candidatas que 
possuem boas soluções de tecnologia. Nos últimos 
anos, a Frete.com captou R$ 2 bilhões de investidores 
como Goldman Sachs, Softbank e Tencent.

41,2 
MILHÕES

de brasileiros 
escutam podcasts, 

segundo a 
pesquisa TIC Domicílios. 

O Brasil é um 
dos campeões 

mundiais no uso 
da plataforma.

Algumas pessoas 
enxergam a inovação 
como mudança, 
mas nós nunca 
enxergamos dessa 
forma. É sobre 
melhorar as coisas”

Tim Cook, 

presidente da Apple

Kevin Dietsch

» A Espaçolaser, rede de franquias de depilação 
que tem a apresentadora Xuxa entre os sócios, 
amplia a atuação no exterior. A empresa inaugurou 
a primeira unidade no Paraguai, após investir 
R$ 1,3 milhão. Ao todo, o grupo administra 
40 unidades fora do Brasil em países como 
Argentina, Chile, Colômbia e, agora, Paraguai.

Reprodução/Instagram @xuxameneghel

NELSON ALMEIDA

estatutários que levaram à aprova-
ção e concessão do benefício e so-
bre as despesas a ele relacionadas; 
ou esclarecimentos sobre a com-
patibilização da decisão e da des-
pesa com os normativos do BRB”.

De acordo com o texto do pro-
curador, “não há dúvidas” de que 
— ainda que tenha natureza ju-
rídica de sociedade de econo-
mia mista exploradora de ativi-
dade econômica — a estatal, pa-
ra além da observância ao prin-
cípio da eficiência, como tal, nos 
termos do art. 37 da Constituição 
Federal e art. 19 da Lei Orgânica 

do DF, “também está adstrita, na 
realização de suas atividades, aos 
princípios da legalidade, econo-
micidade, impessoalidade, pu-
blicidade e moralidade.”

Não é a primeira denúncia 
contra o BRB. Acionistas mino-
ritários e entidades de funcioná-
rios estão contestando a falta de 
transparência na divulgação dos 
dados relativos à operação BRB-
Card, que acumula inadimplên-
cia dos torcedores do Flamengo. 
Especialistas veem manobra con-
tábil, mas os órgãos fiscalizadores 
não comentaram o assunto.

Procurador vê quebra dos princípios de legalidade e moralidade

Paulo H Carvalho/Agência Brasília 



9 • Correio Braziliense • Brasília, quinta-feira, 7 de julho de 2022

Mundo
Editora: Ana Paula Macedo 
anapaula.df@dabr.com.br

3214-1195 • 3214-1172

REINO UNIDO

Um premiê  
em desgraça

Em pouco mais de 24 horas, Boris Johnson enfrenta a renúncia de 44 ministros e assessores e vê conservadores pedirem sua 
saída. Chefe de governo demite aliado importante e se recusa a deixar cargo. Especialistas avaliam situação como insustentável

H
á 1.079 dias no poder, 
Boris Johnson enfrenta 
a pior fase de seu gover-
no: uma revolta sem pre-

cedentes dos aliados, em meio a 
uma crise moral, ética e políti-
ca. Até o fechamento desta edi-
ção, 15 ministros e 29 assessores 
tinham renunciado desde terça-
feira. Uma delegação de minis-
tros experientes, como Priti Patel 
(Interior) e Grant Shapps (Trans-
porte), se reuniu com o premiê e 
tentou convencê-lo a abandonar 
o cargo. Johnson manteve-se ir-
redutível e prometeu continuar 
no comando do Reino Unido. De 
acordo com fontes de Downing 
Street, sede do governo, o líder 
conservador afirmou que se con-
centrará “nos assuntos de grande 
importância que o país enfren-
ta”. Em 6 de junho passado, ele 
havia sobrevivido a um voto de 
confiança do Parlamento.

No fim da noite de ontem, 
Johnson sofreu três novos gol-
pes. Michael Gove, ministro da 
Habitação e um de seus princi-
pais conselheiros, foi destituído 
do posto depois de pedir a saída 
do premiê. A procuradora-ge-
ral, Suella Braverman, admitiu 
que “chegou a hora de o primei-
ro-ministro partir”. O ministro 
da Saúde, Ed Argar, abandonou 
o cargo. Foi o 15º ministro a se 
demitir — o maior número em 
90 anos. O líder da oposição tra-
balhista, Keir Starmer, acusou o 
premiê de apresentar um “espe-
táculo patético no último ato de 
sua carreira política”. 

O novo inferno astral de John-
son começou na noite de terça-
feira, quando os ministros Sa-
jid Javid (Saúde) e Rishi Sunak 
(Finanças) se demitiram. A gota 
d’água foi a nomeação do con-
servador Chris Pincher para um 
cargo parlamentar importan-
te. Pincher renunciou, na sema-
na passada, depois de confessar 
que apalpou dois homens, entre 
eles um deputado, em um clube 
privado do centro de Londres. 
Downing Street informou que 
Johnson tomou conhecimento 
de acusações anteriores contra 
Pincher em 2019, mas que tinha 
se “esquecido” delas. 

Especialistas consultados pelo 
Correio praticamente deram por 
encerrado o governo de Johnson. 
“As possibilidades de ele perma-
necer no poder são perto de zero. 

 » RodRigo CRavEiRo
Justin Tallis/aFP

Está claro que quase todos os in-
tegrantes de sua bancada parla-
mentar decidiram que é o mo-
mento de Johnson renunciar. 
Creio que sua partida seja mais 
uma questão de horas ou dias 
do que de semanas”, afirmou An-
drew Blick, diretor do Departa-
mento de Economia Política do 
King’s College London. “A ques-
tão é que o Partido Conserva-
dor se opõe, de forma esmaga-
dora, à sua continuidade como 
primeiro-ministro; as renúncias 

ministeriais são uma manifesta-
ção dessa tendência.”

“Boris Johnson está acabado. 
Talvez sua saída ocorra hoje, tal-
vez em poucos dias ou semanas”, 
aposta Anthony Glees, profes-
sor emérito da Universidade 
de Buckingham. O estudioso ex-
plicou que Johnson perdeu a con-
fiança do seu partido e do país. “As 
44 renúncias no governo indicam 
que ele está condenado. Quanto 
mais esperar, mais reforçará a vi-
são de que suas mentiras foram 

um sintoma do fato de que ele 
perdeu contato com a realidade.” 

De acordo com Glees, o pri-
meiro-ministro carece de autori-
dade e não pode tomar decisões. 
“Sua longa litania de mentiras 
significa que ninguém mais crê 
em uma palavra do que ele diz. 
Não há meios de Johnson recu-
perar isso”, admitiu. “Os próxi-
mos dias revelarão quem pode-
rá assumir o poder.”

Nick Turnbull — professor 
de política da Universidade de  

Manchester — afirmou que a re-
núncia em massa das últimas ho-
ras é algo raramente visto na po-
lítica britânica. “Ela indica que 
grande parte da bancada par-
lamentar não apenas perdeu a 
confiança no primeiro-ministro. 
Muitos parlamentares não que-
rem estar associados a um go-
verno conduzido por Johnson. A 
demissão de Gove é uma punição 
direta por deslealdade. O premiê 
está atacando e fazendo o que 
pode para manter a autoridade.”

Por Andrew Blick

Única esperança
“Se o premiê Boris Johnson pe-
disse à rainha Elizabeth II a con-
vocação de eleições gerais ante-
ciadas, isso seria amplamente 
interpretado como abuso cons-
titucional. Causaria danos elei-

torais ao Partido Conservador e, quase certa-
mente, colocaria fim à carreira de Johnson, 
além de danificar ainda mais sua reputa-
ção. Como ele não convocará eleições, pa-
rece que sua única esperança é a de que o 
partido, por algum motivo, não o remova 
antes do recesso de verão e que algo aconteça 
que o tire das atuais dificuldades.”

Diretor do Departamento de Economia  
Política do King’s College London.
 

Robert E. Crimo III, 21 anos, 
estava a caminho de cometer ou-
tro atentado quando foi preso 
pela matança de sete pessoas du-
rante a parada cívica de 4 de ju-
lho, em Highland Park, a 43km de 
Chicago. O rapaz confessou à po-
lícia que fez os disparos e contou 
que fugiu de carro para Madison 
(Wisconsin), onde “viu mais ce-
lebrações” e “considerou seria-
mente usar a arma que tinha no 
veículo para realizar outro ata-
que”, informou Christopher Co-
velli, da polícia de Highland Park. 

Diferentemente do massa-
cre em Illinois, planejado du-
rante semanas, o segundo aten-
tado seria improvisado. Depois 
de ser preso, na segunda-fei-
ra à noite, perto de Chicago, 
Crimo “forneceu uma declara-
ção voluntária aos investiga-
dores confessando seus atos”, 
em videoconferência perante 
um juiz, relatou o promotor as-
sistente Ben Dillon. Crimo foi 
formalmente acusado de sete 
homicídios em primeiro grau 
e teve negada a liberdade sob 

Autor de massacre queria cometer segundo ataque
ESTADOS UNIDOS 

Mãe e filho se abraçam diante de memorial às vítimas, em Highland Park 

Max Herman/aFP

Os motivos 
da revolta 
conservadora

Pontos de vista

“Partygate”
durante o lockdown, ocorreram 
festas de Natal e celebrações 
no jardim de downing Street — 
sede do governo e residência do 
premiê. o escândalo foi batizado 
como “Partygate”. a Scotland Yard 
investigou e emitiu 126 multas, 
entre elas a Boris Johnson, 
o primeiro líder em exercício 
sancionado por infringir a lei.
 
Conflito de interesse 
as lucrativas atividades de 
lobby de alguns deputados 
conservadores provocaram 
indignação. o deputado owen 
Paterson foi acusado de fazer 
lobby junto ao governo em nome 
de duas empresas que o pagaram. 
Johnson tentou mudar as regras 
para evitar que ele fosse suspenso 
do Parlamento.
 
Reforma luxuosa 
o primeiro-ministro afirmou que 
pagou de seu bolso a luxuosa 
reforma do apartamento oficial 
em que mora com a família em 
downing Street. No entanto, 
recebeu uma doação, que 
posteriormente teve que devolver, 
de um rico simpatizante do 
Partido Conservador.
 
Gestão da pandemia 
No início da pandemia, Johnson 
foi criticado por sua gestão 
equivocada, acusado de não 
agir rápido o suficiente e não 
proteger os profissionais da 
saúde e os pacientes de lares 
de idosos. grande parte dos 
deputados conservadores se 
rebelou, votando contra um 
passaporte sanitário para acessar 
grandes eventos. 
 
O escândalo Pincher 
Boris Johnson admitiu que 
cometeu um “erro” ao nomear, 
em fevereiro, Chris Pincher como 
vice-líder do grupo parlamentar 
conservador, encarregado 
da disciplina dos deputados. 
Pincher renunciou, depois 
de ser acusado de abusar de 
dois homens. downing Street 
reconheceu que o premiê havia 
sido informado de alegações 
anteriores contra Pincher em 
2019, dizendo que se “esqueceu”.

Boris Johnson deixa 
10 Downing Street, no centro 

de Londres, para a sabatina 
semanal no Parlamento: 

debandada no governo

Por Anthony Glees

Risco de aniquilação
“Se o Partido Conservador não 
se livrar rapidamente de Bo-
ris Johnson, enfrentará o pró-
prio aniquilamento a partir de 
suas estruturas internas. Em sua 
maioria, os cidadãos britânicos 

são decentes e não se deixarão serem enga-
nados. O primeiro-ministro poderá tentar 
envolver a rainha Elizabeth II e, na teoria, 
dissolver o Parlamento, a fim de convocar 
eleições gerais antecipadas. Mas, não acho 
que isso acontecerá, pois ele não tem mais 
maioria parlamentar. Não descarto um racha 
dentro do Partido Conservador.”

Professor emérito da Universidade  
de Buckingham (Reino Unido)

 Por Nick Turnbull

Sem sobrevivência  
“Não há chance de Johnson so-
breviver como primeiro-minis-
tro. Ele pode se agarrar ao pre-
texto de que o Comitê de 1922 
(do Parlamento) não iniciou 
uma moção de confiança e que 
não pode fazê-lo até junho de 

2023. No entanto, os parlamentares podem 
mudar as regras, e manobras estão a caminho 
para obter os votos nesse sentido. O apoio de 
Johnson dentro do partido acabou. Sua coa-
lizão eleitoral ruiu nas eleições, com assentos 
perdidos à esquerda para os trabalhistas e à 
direita para os liberais democratas.”

Professor de política da Universidade  
de Manchester (Reino Unido)

Fotos: arquivo pessoal

fiança. Durante a declaração ao 
magistrado, o atirador — com 
cabelo comprido e tatuagens 
no pescoço e rosto — se mante-
ve apático o tempo todo. 

Uma nova audiência ante ou-
tro juiz do Tribunal de Waukegan 
está agendada para daqui a exa-
tamente três semanas. Se a Cor-
te considerar Crimo culpado, ele 
será sentenciado à prisão perpé-
tua, sem possibilidade de liber-
dade condicional. 

Morador de Highland Park, 
Miles Zaremski, 73 anos, estava 

na parada de 4 de julho. Ele con-
tou ao Correio que não viu o ati-
rador, mas testemunhou a car-
nificina. “Ouvi os tiros e vi pelo 
menos três mortos, em meio a 
poças de sangue. Um garoto pa-
recia muito pálido, estava nos 
braços de seus pais, que grita-
vam por um médico. Senti o es-
tômago embrulhar ao ver pes-
soas sangrando, após serem atin-
gidas pelas rajadas de uma arma 
de guerra que não pertence às 
ruas dos EUA ou do Brasil”, de-
sabafou. (RC)
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O 
crime de feminicídio, mo-
tivado por razões de gêne-
ro, vitimou 1.341 mulhe-
res no ano passado. Uma 

redução de 1,7% na comparação 
com 2020. A maioria delas (68,7%) 
estava na faixa etária entre 18 e 44 
anos, e 62% eram negras. O am-
biente doméstico, em 65,6% dos 
casos, foi o palco da brutalidade. 
Os assassinos eram companhei-
ros ou ex em 81,7% dos episódios, 
e em 14,4% um parente da vítima, 
segundo o estudo do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública.

A fim de conter essa barbárie no 
país, por unanimidade, os 24 inte-
grantes da Comissão de Constitui-
ção de Justiça do Senado aprova-
ram ontem projeto de lei que veda 
os argumentos de legítima defesa da 
honra e morais para favorecer acu-
sados de feminicídio em julgamen-
to por tribunais de júri. Ante o con-
senso dos senadores da CCJ, o pro-
jeto não deverá ser apreciado pelo 
plenário e seguirá para votação pe-
la Câmara dos Deputados. Se apro-
vado, será encaminhado à sanção do  
presidente da República.

O projeto, de autoria da senado-
ra Zenaide Maia (Pros-RN), modifi-
ca também as regras do Código Pe-
nal (CP) que poderiam atenuar a 
punição dos autores de feminicídio 
e de violência doméstica e familiar. 
Nesses casos, as penas não serão re-
duzidas por motivo de relevante va-
lor social ou moral, como previsto 
no CP. Ainda, segundo o PL, os ar-
gumentos de que o crime foi moti-
vado “por relevante valor social ou 

moral, ou sob o domínio de violenta 
emoção, logo em seguida a injusta 
provocação da vítima” não reduzem 
a punição dos acusados.

O endurecimento da lei é segui-
do da expectativa de que ele inibirá a 
truculência masculina contra as mu-
lheres. Igual pretensão tiveram os le-
gisladores tanto na aprovação da Lei 
Maria da Penha quanto na definição 
do feminicídio e das sanções penais. 
Mas a ampliação do rigor frustrou, 
em parte, o objetivo pretendido. En-
tre 2020 e 2021, foram registrados 
230.861 casos de agressões domés-
ticas; 597.623 ameaças; e 619.353 pe-
didos de socorro por meio do 190. A 
Justiça concedeu 370.209 medidas 
de proteção de urgência (MPU) em 
favor de mulheres ameaçadas pelos 
ex ou atuais companheiros.

Embora as medidas coercitivas 
sejam importantes para proteger a 
integridade física, emocional e men-
tal das mulheres, elas revelam uma 
falência nas relações entre as pes-
soas. Indicam que a “coisificação” 
da mulher ainda está muito presente 
no universo masculino, impregnado 
pelos ultrapassados conceitos deri-
vados do machismo. 

Não basta mudar a lei e tornar 
as punições mais severas. É preci-
so reeducar as pessoas para que ha-
ja uma relação de respeito entre os 
casais. Trata-se de um processo que 
começa nos lares, segue pelas es-
colas e permeia todos os setores da 
sociedade. Esse respeito não deve-
rá valer apenas entre homens e mu-
lheres, mas se estender às diferentes 
orientações de gênero.

Mais rigor com
os feminicidas

Vítimas preferenciais

CIDA BARBOSA

cidabarbosa.df@dabr.com.br

A violência sexual no Brasil 
vitima, na imensa maioria das 
vezes, crianças e adolescentes. 
Os agressores são pessoas co-
nhecidas e da confiança deles, 
em geral, parentes; e os abu-
sos ocorrem, principalmente, no 
ambiente doméstico. Os recor-
tes constam do Anuário Brasilei-
ro de Segurança Pública, divul-
gado na semana passada, e vão 
ao encontro de todos os outros 
levantamentos sobre essa bar-
bárie nacional.

Os números dão um vislum-
bre da perversidade. Em 2021, 
houve registro de 66.020 estu-
pros no país. Em 75,5% dos ca-
sos, o crime foi cometido con-
tra vulneráveis. Desses, 61,3% 
tinham até 13 anos. Os princi-
pais alvos estão justamente na 
faixa etária entre 10 e 13 anos 
(31,7%), seguidos por crianças 
de 5 a 9 anos (19,1%) e de 0 a 4 
anos (10,5%). Em 79,6% dos re-
gistros, os algozes eram conhe-
cidos das vítimas. Os dados cor-
respondem apenas às denúncias 
feitas em delegacias, ou seja, a 
atrocidade tem proporções mui-
to maiores.

Os abusos sexuais contra 
crianças e adolescentes inde-
pendem de classe social, nível 
de escolaridade ou religião. E 
as consequências são profun-
das na saúde física e mental e 

no desenvolvimento deles. Os 
impactos prosseguem na vida 
adulta. O documento lista al-
guns, já enfatizados neste es-
paço em outras oportunidades: 
transtorno de estresse pós-trau-
mático ( TEPT ); depressão; an-
siedade; transtornos alimenta-
res; distúrbios sexuais e do hu-
mor; maior tendência ao uso ou 
abuso de álcool, drogas e outras 
substâncias; comprometimento 
da satisfação com a vida, com o 
corpo, com a atividade sexual e 
com relacionamentos interpes-
soais; e risco de suicídio. O hor-
ror completo.

O Anuário também ressalta 
a urgência de se romper “a cul-
tura do silêncio e da vergonha, 
que acaba culpabilizando ainda 
mais a vítima, individualizando 
um problema que é social e reti-
rando do Estado o dever de tor-
nar esse um problema prioritá-
rio para o poder público”.

Manter crianças e adolescen-
tes a salvo de todos os tipos de 
violência é um dever da família, 
da sociedade e do Estado, deter-
minado pela Constituição, em 
seu artigo 227. O poder público, 
porém, é o primeiro omisso. Por 
isso, meninos e meninas, mesmo 
formando a camada mais vulne-
rável da população, continuam 
sendo alvos fáceis e indefesos de 
predadores sexuais. 

» 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

Riqueza do cerrado

Brilhante iniciativa da pro-
fessora Edijane Amaral (CB, 
4/7) proporcionando aos jo-
vens alunos conhecer e com-
preender visualmente a impor-
tância do cerrado para todos os 
seres vivos humanos e não hu-
manos que nele habitam. Há 
48 anos, acompanho a regene-
ração de uma área degradada 
de 70 hectares, no Engenho das 
Lajes, Distrito Federal. O cerra-
do é uma escola aberta de eco-
logia. O tempo da regeneração 
dos ecossistemas é lento e per-
mite, ao longo de anos, perce-
ber a riqueza e a arte do cerra-
do, a interação da água com as 
árvores, a diversidade de flores e 
de vidas vegetais e animais. Co-
nhecer o bioma cerrado é o ca-
minho da educação ambiental 
para preservá-lo.

 » Eugênio Giovenardi, 
Sítio das Neves

PM herói

Jornal aceita tudo — dizem. 
Em meio a notícias de mor-
tes, fome, fraudes, PECs da co-
vardia e outros horrores, ga-
nha a primeira página a foto 
de Leandro Percivalli. Nosso 
herói, que perdeu a mão para 
salvar uma jovem das agres-
sões do namorado, diz não se 
arrepender. Ele merece uma 
compensação do GDF, para 
que possa recuperar a mobi-
lidade, e um destaque entre os 
heróis da cidade. Ainda mais 
em tempos sombrios de egoís-
mo, aproveitamento, deson-
ras, tramas ardilosas. Lean-
dro deve  virar retrato, estátua, 
medalha — para ser conheci-
do até pelas crianças. E jamais esquecido em Brasília. 

 » Thelma B. Oliveira,

Asa Norte

Trânsito

Chocante ouvir, na ida de casa para o trabalho, logo ce-
do, que um carro desgovernado atropelou um grupo de cin-
co pessoas em uma parada de ônibus na plataforma supe-
rior da rodoviária, matando, na hora, uma senhora de 54 
anos que foi arremessada para a parte de baixo, e ferindo 
as outras quatro, uma com gravidade. Havia uma criança 
no grupo. O carro estava em alta velocidade. A mulher que 
acompanhava o motorista disse que ele teve uma convul-
são ao volante. Como pode uma pessoa que tem convul-
sões receber carteira de habilitação? Alguém pode explicar 
isso? Essa pessoa deve ser indiciada pelos crimes de assas-
sinato e lesões corporais. E o Detran-DF deve explicar como 

concede carteira de motorista 
a uma pessoa doente que sofre 
ataques de convulsão e conti-
nua a dirigir. Algo de muito er-
rado está por trás desse crime.

 » Jane Araújo, 

Noroeste

A fome

Fui a um restaurante al-
moçar. Antes de me servir co-
mi com os olhos aquela comi-
da farta e deliciosa exposta no 
balcão com os vasilhames sem-
pre repostos ao sinal de esva-
ziamento. Lembrei-me do filme 
A Festa de Babette. Satisfeito, fui 
para casa. Chegando, liguei a 
televisão em um noticiário te-
levisivo. De cara, a reportagem 
era sobre a saga de uma avó 
em busca de comida para seus 
quatro netos na faixa de sete a 
10 anos. O marido e a filha ha-
viam morrido. Não estava con-
seguindo comida nem com en-
tidades assistenciais. Diminuiu 
a ajuda das pessoas. Mas a avó 
recorria a qualquer forma pa-
ra alimentar aquelas crianças. 
Renunciava comida para si em 
favor delas. Para completar, à 
saída do restaurante a arte do 
poeta musical me mostra “no 
joelho uma criança sorridente, 
feia e morta estende a mão...” 
Senti-me mal. Vontade de en-
gulhar desde 1500. Foi uma 
porrada na boca do meu estô-
mago nacional. Tive que acal-
mar meus ânimos da polariza-
ção política. Para tentar deci-
frar essa dor na consciência de 
“Garantimos a segurança ali-
mentar de um sexto da popu-
lação mundial”, tendo mais de 
33 milhões passando fome em 
solo pátrio, refleti: pago em dia 

impostos e exerço todas obrigações para a máquina gover-
namental ser administrada. Mas por que cargas d’água os 
intermináveis planos de salvação do país prometido pelos 
mandatários toda eleição, todo ano, todo dia, toda hora, 
me fazem de otário. Afligem minha consciência. Mais uma 
promessa está chegando. O Brasil em estado de emergência 
por seis meses. Descaradamente emergência salvacionista 
da pele de políticos. Remover as causas da miséria não é o 
objetivo. Oferecer um mimo hipócrita, sim. Essa gente es-
croque não se interessa pela história e a geografia da fome 
tupiniquim. Porque são chinfrins. A avó da reportagem, es-
perançosa, completou sua fala dizendo que queria estudar 
para melhorar de vida. Foi outra porrada estomacal. Essa 
fala sábia está implícita para qualquer pessoa com razoabi-
lidade mínima, que a educação escolar é a pátria salvadora 
da fome. O poeta da arte musical aguçou minha memória: 
“Gente é para brilhar, não para morrer de fome”.

 » Eduardo Pereira,

Jardim Botânico

Um dia triste para a Igreja 
Católica no Brasil e no 
mundo. Dom Cláudio 

Hummes deixa um 
legado inestimável que 
deve ser reverenciado 
e servir de exemplo. 

José Ribamar Pinheiro Filho — Asa Norte 

A morte de dom Cláudio 
Hummes dói nos 

cristãos e não cristãos 
pela sua humanidade 

com os excluídos.
Joana Paula de Araújo — Taguatinga

A raiva ficou 27 anos 
contida no Brasil. Em 

2018, se espalhou pelo 
país e, em 2019, se fixou 
na capital da República.
Giovanna Gouveia — Águas Claras

Casagrande, Neto 
e Galvão Bueno, 
insuportáveis!

Sebastião Machado Aragão — Asa Sul
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Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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O 
Nordeste como Prioridade do Desenvolvi-
mento Nacional foi o tema do seminário 
do Fórum Celso Furtado realizado na ci-
dade de João Pessoa em 29 e 30 de junho. 

Quatro eixos temáticos foram considerados: 1) 
Complementação e modernização da infraestru-
tura e dos serviços básicos; 2) Educação, ciência e 
tecnologia; 3) Contemporaneidade do setor pro-
dutivo integrado à economia nacional; e 4) Turis-
mo de base natural e histórico-cultural.

Esse seminário promoveu amplo processo cria-
tivo de reflexão sobre a realidade socioeconômi-
ca do Nordeste e suas perspectivas de desenvolvi-
mento, com o necessário conteúdo técnico-cien-
tífico e o apoio social e político. A diversidade da 
participação respaldou a legitimidade das ações 
debatidas e das propostas para o desenvolvimen-
to do Nordeste.

Tive o privilégio de apresentar o tema da edu-
cação sob a óptica da eficiência e da qualidade da 
Educação Básica. Procurei mostrar que o grande 
desafio brasileiro — especialmente para o Nordes-
te do Brasil — se encontra no binômio melhorar 
o aprendizado escolar e reduzir as desigualdades 
educacionais, foco inclusive de atuação da Cáte-
dra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estu-
dos Avançados da USP de Ribeirão Preto.

Notadamente, é preciso reconhecer que preci-
samos continuar avançando no investimento pú-
blico em educação básica, especialmente quando 
levamos em conta o investimento anual por aluno. 
Com base nos dados de 2017, a média dos países 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) é de U$ 9.670, enquan-
to no Brasil o valor é de U$ 3.873 (dólares em PPC 
— paridade do poder de compra).

Pesquisas mostram que até um patamar de 
US$ 8 mil, cada parcela de US$ 1 mil adicionais 
por aluno está associada a 14 pontos a mais do 
Programa Internacional de Avaliação de Estu-
dantes (Pisa — sigla em inglês). Isso implica que, 
se o Brasil quiser evoluir no ranking do Pisa, vai 
precisar fazer um esforço maior no campo do in-
vestimento público em educação, de forma que 
ele possa ser adequadamente comparado ao dos 
países integrantes da OCDE.

Entretanto, sabemos que mais dinheiro é ape-
nas o ponto de partida. O país vai precisar tam-
bém fazer um esforço em relação à eficiência 
desse gasto público, traduzido na boa gestão 
dos recursos e na oferta de um ensino de quali-
dade. Isso ficou muito claro quando nos depa-
ramos com os resultados de municípios do Nor-
deste, região particularmente desafiadora para 
o país em função dos baixos níveis de aprendi-
zagens escolares. E é fundamental superar esse 
desafio para alavancar o desenvolvimento sus-
tentável da região.

Às vezes também se reconhece que tais re-
sultados dependem do nível socioeconômico 
do município, o que é verdade — mas há vários 
municípios de baixo PIB per capita fazendo coi-
sas extraordinárias no campo da educação. Ve-
jam, por exemplo, em Pernambuco: com ba-
se nos dados de 2019, no município de Panelas 
— cujo PIB per capita é de apenas R$ 7.348 —, 
ao final do 5º ano do ensino fundamental, 86% 
das crianças aprenderam o que seria esperado 
em matemática; em contrapartida, no municí-
pio de Ipojuca — com um PIB de R$ 132.206 per 
capita —, apenas 26% das crianças alcançaram 
o aprendizado adequado nessa matéria!

Tomando como referência os estudos Educa-
ção que faz a diferença — realizado pelo instituto 

Interdisciplinaridade e Evidências no Debate 
Educacional (Iede) em parceria com o Instituto 
Rui Barbosa (IRB) —, e Excelência com equida-
de — realizado pela Fundação Lemann em par-
ceria com o Iede e o Itaú BBA —, verifica-se que 
alguns municípios nordestinos se destacam no 
campo da educação. Notadamente, o mais co-
nhecido deles é Sobral — nossa grande referên-
cia educacional.

Lá, de cada 100 alunos que concluem os anos 
iniciais do ensino fundamental, mais de 90% 
aprenderam o que seria esperado em língua por-
tuguesa e em matemática, para um PIB per capita 
de R$ 21.919. A mais recente novidade positiva no 
campo da educação vem do município de Coruri-
pe, em Alagoas, com resultados e PIB per capita 

similares aos de Sobral. Além de Panelas, já cita-
do, outros municípios nordestinos estão se desta-
cando na educação, tais como: Licínio de Almei-
da (BA), Granja (CE) e Castelo do Piauí (PI), sem 
falar de Teresina — a melhor capital brasileira no 
que se refere a educação —, e todos com um PIB 
per capita inferior a R$ 10 mil em 2019.

Nesse seminário, procurei mostrar que o Nor-
deste pode aprender com o Nordeste. É preci-
so alargar a colaboração no campo da educação 
— e aqui não cabe competição, pois o que está 
em jogo é o futuro de nossas crianças. Por isso, 
entendo que o seminário realizado pelo Fórum 
Celso Furtado foi uma grande oportunidade de 
construir novas bases para um projeto de desen-
volvimento do Nordeste.

 » MOZART NEVES RAMOS
Titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da

USP de Ribeirão Preto e professor emérito da UFPE

 » LETICIA LYLE
Diretora da Camino School e cofundadora da 

Camino Education e da Cloe

Pensando o Nordeste

 » NELSON TANURE
Empresário e investidor de reestruturação de empresas

M
uito se diz (e não à toa) sobre a revo-
lução que o 5G promoverá no mundo. 
O entusiasmo é motivado, entre outros 
benefícios, pela conectividade inédita, 

que transformará a relação entre a humanidade e 
seu entorno. A chamada Internet das Coisas pas-
sa, com a nova tecnologia, a ser uma realidade não 
apenas vislumbrada, mas experimentada.

Não há dúvidas de que conectar as “coisas” 
traz muitos benefícios, como aumento de pro-
dutividade e economia de tempo — essa moe-
da tão valiosa. Mas o 5G oferece um ganho ain-
da maior, pouco comentado nos debates sobre 
como ficará tudo o que ele toca.

Refiro-me à possibilidade de usar a inter-
net em sua melhor e mais potente versão para 
proteger e monitorar as florestas, em especial, 
a maior e mais famosa delas. Nossa prestigiosa 
e resiliente Amazônia. É de conhecimento geral 
que o planeta corre contra o tempo para evi-
tar o aumento da temperatura, logo o investi-
mento na infraestrutura que permita esse olhar 
protetor sobre a floresta é urgente.

No Brasil, o marco da chegada do 5G foi o lei-
lão promovido pela Anatel no último 4 de novem-
bro. Com Copel Telecom (hoje, Ligga Telecom) e 
Sercomtel, arrematamos importantes lotes, que 
abrangem uma área onde vive quase metade da 
população brasileira.

Para compensar a pouca densidade demográ-
fica, a faixa da região Norte foi ofertada atrelada à 
de São Paulo. Muitos a viam como um “pepino”, 
um inconveniente. Mas nós começamos a estudar 

esse negócio e enxergamos ali uma oportunidade. 
Percebemos que o que parecia um problema era, 
na realidade, uma solução espetacular: o 5G pode 
ser uma ferramenta extraordinária aplicada tam-
bém na proteção do meio ambiente.

Junto com a vitória no Leilão, vieram vários 
compromissos que podem parecer pouco van-
tajosos economicamente. Teremos que garan-
tir a cobertura de internet móvel de quinta ge-
ração em municípios com menos de 30 mil ha-
bitantes e, ainda, instalar rede de fibra óptica 
em localidades que, atualmente, têm pouca ou 
nenhuma infraestrutura.

Mas não estamos falando de qualquer localida-
de ou de quaisquer municípios. Estamos mirando 
um bioma que é maior do que o conjunto de paí-
ses que compõem a União Europeia. Estamos fa-
lando da porção do Brasil que recebe mais atenção 
e desperta maior interesse no mundo.

Como uma estrada, a quinta geração das re-
des móveis terá a utilidade que dermos a ela, po-
voando-a, explorando todos os seus potenciais, 
inclusive na floresta.

Imagine o ganho que a conectividade pode ofe-
recer às comunidades indígenas que têm, sem pre-
juízo de suas raízes e história, o direito de usufruir 
da tecnologia! Tendo atenção às necessidades de 
cada grupo, isolado ou contatado, é possível que 
o 5G forneça meios mais eficientes para o atendi-
mento das demandas de saúde, educação e disse-
minação da cultura. 

O governo brasileiro tem sido cobrado, interna e 
externamente, pela sua incapacidade de preservar 

a floresta. Cancelamentos de repasses de fundos 
internacionais foram amplamente noticiados, si-
nalizando a perda de confiança no país.

Pergunto: Já que o governo não é capaz de ge-
rir empresas e é por isso que se privatiza  como ele 
vai conseguir administrar a proteção da Amazô-
nia? Tenho essa convicção filosófica: ou a iniciati-
va privada protege a Amazônia ou, se depender de 
Brasília, a maior floresta do mundo se transforma-
rá em um deserto. 

E é óbvio que existe interesse dos empresá-
rios em contribuir. Primeiro, porque não são 
tolos. Segundo, porque existem compensações 
que precisam ser feitas e, nesse contexto, a pro-
teção da Amazônia pode ser o caminho ideal pa-
ra indústrias e para o agronegócio. Os interes-
ses humanitários não se contrapõem, em abso-
luto, à sustentabilidade dos negócios. Da nossa 
parte, ter a região Norte entre nossas responsa-
bilidades no que diz respeito à implantação do 
5G no país traz muitas expectativas. Esse é um 
assunto que me entusiasma.

Naquela região, onde tanto se usa o transpor-
te fluvial para compensar a ausência das estra-
das, usaremos o 5G para abrir caminhos. Seremos 
o meio pelo qual chegarão à floresta as soluções 
que contribuirão para a preservação desse patri-
mônio inigualável. 

O 5G não apenas permitirá que tenhamos 
mais eficiência e agilidade. Com a internet 
da floresta, poderemos dar uma resposta ao 
mundo e contribuir para que nosso planeta 
ganhe mais tempo. 

A internet da floresta

Desde que comecei minha trajetória 
como pedagoga e educadora, sempre 
me atentei à importância da interdis-
ciplinaridade. Acredito que o conheci-
mento e a aprendizagem quando  são 
vistos de forma independente, sem um 
diálogo com a vida real, temos um for-
mato que em breve cairá em declínio. 
A ideia de conteúdos não interligados 
com a realidade deveria ser vista com 
cautela, assim como o conceito de pro-
fessor como o detentor do saber. 

Iniciado em 2022, o Novo Ensino 
Médio propõe uma aprendizagem por 
áreas de conhecimento, permitindo ao 
jovem, inclusive, optar por uma forma-
ção técnica e profissionalizante. Ao fi-
nal dessa nova jornada, o estudante de-
verá sair muito diferente de como en-
trou, com uma visão mais abrangente 
das disciplinas às quais esteve imerso, 
fazendo um grande diálogo entre o de-
senvolvimento de competências e habi-
lidades acadêmicas e o mercado de tra-
balho, que não são excludentes entre si.

O currículo, se organizado por áreas 
de conhecimento, e não por disciplinas 
como ocorria antes, coloca o estudante 
como central no processo de aprendi-
zagem, algo que sempre defendi como 
educadora. Na nova estrutura, até 1.800 
horas contemplam habilidades e com-
petências relacionadas às quatro áreas 
do conhecimento, como é feito no Enem 
— Matemática e suas Tecnologias; Lin-
guagens e suas Tecnologias; Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias; Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplicadas. Para 
além disso, no mínimo 1.200 horas de-
vem estar reservadas para a Formação 
Técnica e Profissional.

Ou seja, a matemática deixa de ser 
apenas o cálculo em si e pode navegar 
por outras águas, até mesmo pela his-
tória e geografia. A língua portuguesa e 
outros idiomas podem ser um meio pa-
ra se aprender ciências biológicas e vi-
ce-versa. O algoritmo das exatas passa 
a ter uma conexão direta com as ciên-
cias sociais na medida em que fazemos 
conexões entre o conteúdo trabalhado 
em sala de aula e a sociedade na qual 
vivemos. A química e a biologia, asso-
ciadas com os estudos das atualidades, 
serão mais úteis para entendermos o 
que vivemos durante a pandemia — e 
o que fazer para não repetir algo seme-
lhante. Isto é, jovens terão a oportuni-
dade de ser expostos a uma infinidade 
de conhecimentos apresentados de mo-
do articulado. Uma grande responsabi-
lidade e um grande desafio.

Da posição de educadora e gestora, 
vejo que entre 2020 e 2021, com a crise 
sanitária global causada pela covid-19, 
paradigmas entraram em colapso. A 
Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad) mostrou que 
garantir que os jovens brasileiros per-
maneçam na escola nos anos finais do 
Ensino Médio é o principal desafio pa-
ra que o Brasil consiga universalizar o 
acesso à educação básica. A versão mais 
recente do levantamento indica que, no 
terceiro trimestre de 2021, 4,4% dos jo-
vens na faixa etária dos 15 a 17 anos es-
tavam fora da escola — isto é, o equi-
valente a 407,4 mil pessoas. É diante 
desse cenário que surge a proposta de 
tirar de cena um modelo único e car-
regado de disciplinas obrigatórias pa-
ra implementar um modelo de ensino 
mais flexível. 

Nesta nova realidade, uma parte do 
currículo (40%) é composta pelos cha-
mados Itinerários Formativos. É aqui 
que entra a flexibilidade: trata-se de 
uma formação à parte que o estudan-
te escolherá a partir de suas preferên-
cias e intenções de carreira. Essas jor-
nadas também variam conforme as pos-
sibilidades de oferta das redes de ensi-
no e escolas. 

De acordo com os “referenciais para 
elaboração dos itinerários formativos”, 
documento publicado pelo Ministério 
da Educação, essa metodologia se or-
ganiza a partir de quatro eixos estrutu-
rantes, que devem ser complementares. 
Esse “quadripé” — investigação científi-
ca, processos criativos, mediação e in-
tervenção Sociocultural, empreende-
dorismo — compõe pilares edificantes, 
não apenas para o processo de apren-
dizagem individual, mas também para 
a formação coletiva de uma sociedade 
mais ativa, autônoma e protagonista. 

A educação, assim como a língua, é 
viva, complexa e pulsa rumo ao futuro. 
É preciso estar em constante adaptação, 
em consonância com a sociedade e suas 
respectivas agendas. Olhar à frente re-
quer um novo olhar.  

Novo Ensino 
Médio: exige 

uma educação 
interdisciplinar
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Segurança dentro 
d’água Análise envolvendo mais de 157 mil partos conclui que o procedimento, 

quando realizado em piscinas de centros obstétricos, traz benefícios 
para mães, sem aumentar o risco de complicações nos recém-nascidos 

A 
prática é antiga, mas, 
até hoje, falta uma dire-
triz global sobre a segu-
rança do parto na água. 

Segundo pesquisadores britâ-
nicos, porém, no caso de uma 
gestação saudável, a experiên-
cia não só implica os mesmos 
riscos de um procedimento pa-
drão, como proporciona benefí-
cios para mães e bebês. Em um 
artigo publicado na revista The 

British Medical Journal, os auto-
res, da Universidade de Oxford 
Brooks, afirmam que, quando 
realizado em centros obstétri-
cos, além do alívio da dor, há 
menos incidência de sangra-
mentos e episiotomia (incisão 
no períneo para facilitar a saída 
do recém-nascido), entre outras 
complicações e intervenções.

Descrito pela primeira vez 
em um artigo científico em 
1805, o parto na água consiste 
no uso de uma piscina própria 
para receber a gestante, que é 
assistida durante todo o pro-
cesso, com objetivo de relaxa-
mento e alívio da dor. O bebê 
pode nascer dentro da instala-
ção, sendo levado à superfície 
assim que sai do útero mater-
no. Outra opção é a parturien-
te ir para uma acomodação seca 
no momento exato de dar à luz.

A equipe da Oxford Brooks 
quis comparar as intervenções 
necessárias durante e após o pro-
cedimento, nos casos do nas-
cimento dentro e fora da água, 
além de verificar se havia dife-
renças entre o parto na piscina e 
aquele realizado totalmente a se-
co. Para isso, fizeram uma análi-
se de 36 estudos que envolveram 
157.546 mulheres — a maioria 
deles, realizados dentro de uni-
dades obstétricas que, segundo 
os autores, são mais preparadas 
no caso de intercorrências.

Anestesia

Os estudos analisados in-
cluíram diversas intervenções 
e complicações. Entre as prin-
cipais, trabalho de parto indu-
zido, uso de opioides, anestesia 
epidural, cesariana, distocia do 
ombro (dificuldade de passar es-
sa parte do corpo, depois que a 
cabeça já saiu), episiotomia da 
vagina ou do períneo, hemorra-
gia após o nascimento, remoção 
manual da placenta, infecção 

materna e do bebê, satisfação da 
mãe, avaliação do bem-estar do 
neném imediatamente após o 
nascimento, ressuscitação do re-
cém-nascido, respiração rápida 
e superficial da criança, descon-
forto respiratório, admissão em 
terapia intensiva, morte, quebra 
do cordão umbilical e padrões 
de amamentação.

Após agrupar os resultados, 
a análise mostrou que um par-
to na água, independentemen-
te de os bebês nascerem dentro 
ou fora da piscina, “traz claros 
benefícios para as mulheres” 
quando realizado nas unida-
des obstétricas. Além disso, o 
procedimento mostrou-se tão 
seguro para mães e recém-nas-
cidos quanto a prática padrão.

Comparado ao parto tradicio-
nal, o realizado na água reduziu 
significativamente o uso de epi-
durais, opioides injetados, epi-
siotomia, bem como dor e san-
gramento intenso após o pro-
cedimento, diz o artigo. “A imer-
são em água pode aumentar sig-
nificativamente a probabilidade 
de um períneo intacto e reduzir 
a episiotomia, uma intervenção 
que não oferece benefício peri-
neal ou fetal, além de aumentar a 
dor pós-natal, a ansiedade e im-
pactar negativamente na expe-
riência de parto de uma mulher”, 
escrevem os pesquisadores. Não 
houve diferença na taxa de cesa-
rianas emergenciais.

Houve mais casos de ruptu-
ra do cordão umbilical entre os 
partos na água, mas a taxa ain-
da era baixa: 4,3 em 1 mil nas-
cimentos, em comparação com 
1,3 em 1 mil procedimentos pa-
drões. “Isso pode estar ligado ao 
puxão do cordão umbilical quan-
do o recém-nascido é retirado da 
água”, sugerem os pesquisadores. 

“A imersão em água traz bene-
fícios para a mãe e o recém-nas-
cido quando usada no ambiente 
obstétrico, fazendo dela uma in-
tervenção de baixa exigência tec-
nológica para melhorar a quali-
dade e a satisfação com os cuida-
dos”, comentou, em nota, a prin-
cipal autora, Ethel Burns, da Fa-
culdade de Saúde e Ciências de 
Vida de Oxford Brookes. “Além 
disso, a imersão na água duran-
te o trabalho de parto e o par-
to na água alteram a prática clí-
nica, resultando em menos in-
cisões e menor necessidade de 
analgesia farmacológica. A imer-
são em água é um método eficaz 
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Mulheres relataram menos dor, reduzindo a necessidade do uso de opioides. Além disso, houve menor incidência de incisões no períneo

Pixabay

para reduzir a dor no trabalho 
de parto, sem aumentar o ris-
co”, conclui.

Evidência

No Brasil, a Diretriz Nacional 
de Assistência ao Parto Normal, 
do Ministério da Saúde, deter-
mina que “sempre que possível, 

deve ser oferecida à mulher a 
imersão em água para alívio da 
dor no trabalho de parto”. Além 
disso, o documento destaca que 
“gestores nacionais e locais de-
vem proporcionar condições 
para o redesenho das unidades 
de assistência ao parto, visan-
do a oferta da imersão em água”. 
Contudo, também ressalta que é 

necessário esclarecer às mulhe-
res que não existem estudos su-
ficientes para apoiar ou desenco-
rajar o parto na água. 

Por meio da assessoria de 
imprensa, o presidente da Co-
missão Nacional Especializada 
em Assistência ao Abortamen-
to, Parto e Puerpério da Federa-
ção Brasileira das Associações 

de Ginecologia e Obstetrícia (Fe-
brasgo) informou que “não há 
evidências de qualidade que per-
mitam determinar a segurança 
do segundo período do parto em 
imersão em água”. Segundo Al-
berto Trapani Júnior, a recomen-
dação da federação é que proce-
dimentos do tipo sejam restritos 
a estudos científicos. 

A crescente incidência 
de uma enfermidade no fíga-
do potencialmente causadora 
de câncer em crianças está as-
sociada à exposição pré-natal a 
vários produtos químicos des-
reguladores endócrinos, segun-
do pesquisadores do Instituto 
de Monte Sinai, nos EUA. Esse 
é o primeiro estudo abrangen-
te sobre a associação entre a 
chamada doença hepática gor-
durosa não alcoólica (DHGNA) 
e a mistura de substâncias co-
muns no cotidiano, como plás-
tico e pesticidas. 

Os pesquisadores usaram 
a citoqueratina-18 como um 
novo marcador para a doen-
ça em crianças. As descober-
tas, relatadas na revista Jama, 
destacam a importância de 
entender a exposição pré-na-
tal a produtos químicos am-
bientais como um fator de ris-
co para DHGNA, disseram os 
autores. Trata-se de um pro-
blema de rápido crescimento 
em pacientes pediátricos, que 
pode levar à doença hepática 
crônica grave e ao câncer de 
fígado na idade adulta.

Desreguladores 

 “Todos estamos diariamente 
expostos a esses produtos quími-
cos por meio dos alimentos que 
consumimos, a água que bebe-
mos e o uso de bens de consu-
mo em geral”, destacou Damas-
kini Valvi, autor sênior do estudo. 
“Trata-se de um grave problema 
de saúde pública. Essas desco-
bertas mostram que a exposi-
ção precoce a muitos produtos 
químicos desreguladores endó-
crinos é um fator de risco para 
doença hepática gordurosa não 
alcoólica pediátrica e chamam a 
atenção para investigações adi-
cionais necessárias para eluci-
dar como as exposições químicas 
ambientais podem interagir com 
fatores genéticos e de estilo de 
vida na patogênese da doença.”

A DHGNA é uma das doenças 
hepáticas mais comuns em todo o 
mundo e é cada vez mais diagnos-
ticada na infância, afetando de 6% 
a 10% da população pediátrica ge-
ral, e aproximadamente 34% das 
crianças com obesidade. Os pro-
dutos químicos desreguladores en-
dócrinos são uma ampla classe de 

poluentes ambientais que incluem 
vários pesticidas, plásticos, retar-
dadores de chama e metais tóxi-
cos. Essas substâncias interferem 
nos sistemas hormonais e metabó-
licos. Vários estudos experimentais 
mostraram que a exposição a elas 
pode provocar lesões hepáticas, 
mas os efeitos pré-natais não ha-
viam sido estudados em humanos.

Os pesquisadores mediram ní-
veis de 45 produtos químicos no 
sangue ou na urina de 1.108 mu-
lheres grávidas, entre 2003 a 2010. 
Quando as crianças atingiram as 
idades de 6 a 11 anos, os cientis-
tas mediram as taxas de enzimas e 
citoqueratina-18 que indicam ris-
co de doença hepática, encontran-
do quantidades elevadas desses 
biomarcadores naquelas mais ex-
postas ao durante a gravidez. “Ao 
compreender os fatores ambien-
tais que aceleram a doença hepá-
tica gordurosa, podemos reduzir 
o risco das pessoas, fornecendo-
lhes informações para fazer es-
colhas que reduzem o risco ou o 
impacto da doença”, disse Robert 
Wright, do Departamento de Me-
dicina Ambiental e Saúde Pública 
do Monte Sinai.

Exposição pré-natal a químicos associada a doença hepática

As substâncias estudadas estão presentes em diversos produtos do dia a dia, incluindo o plástico

Divulgação/Governo de São Paulo
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BURITI / Ex-governador obteve uma decisão que lhe devolve os direitos políticos. Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu 

U
ma decisão na noite de 
ontem devolveu a Jo-
sé Roberto Arruda (PL) 
o direito de disputar 

eleições. Há meses, o ex-gover-
nador está nas ruas, em even-
tos de apoio à pré-campanha 
da mulher, a deputada fede-
ral Flávia Arruda (PL-DF), pré-
candidata ao Senado. Mas ago-
ra ele poderá organizar a pró-
pria volta à disputa, depois de 
amargar três eleições sem con-
dições legais para concorrer.

Arruda conseguiu uma li-
minar, do presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
Humberto Martins, que sus-
pende os efeitos de condena-
ções impostas pelo Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios, em ações de im-
probidade administrativa que 
o mantinham inelegível.

No recesso do Judiciário, 
Martins considerou os argu-
mentos dos advogados de Ar-
ruda, Paulo Emílio Catta Pre-
ta e Willer Tomaz, de que o 
direito do ex-governador é 
evidente pelo que estabele-
ce a nova Lei de Improbida-
de Administrativa, que en-
trou em vigor no ano passa-
do, e torna as condenações 
prescritas. As decisões são 
de 2014 e, portanto, extrapo-
laram o prazo para punições.

A defesa de Arruda estabele-
ceu uma estratégia para que a 
sua argumentação prevalecesse. 
Eles acreditavam que, como se 
trata de um tema de debate na-
cional, apenas os tribunais su-
periores teriam a sensibilidade 
para o tema que afeta as elei-
ções em todo o país.

Com a nova Lei de Impro-
bidade, todos os recursos que 
tramitavam no STJ de políticos 
condenados em vários estados 
foram devolvidos aos tribunais 
de Justiça de origem para rea-
valiação, quando o Supremo 
Tribunal Federal (STF) chegar a 
um entendimento sobre a apli-
cação da nova lei em casos já 
analisados e com condenações.

Retroatividade

Há um entendimento pacífi-
co de que, nas ações penais, a lei 
sempre retroage para beneficiar 
o réu. Mas, como as improbida-
des tramitam na esfera cível, há 
posições divergentes.

Há, no entanto, decisões do 
STF em que os ministros consi-
deraram que, como as ações de 
improbidade administrativa re-
sultam em perdas de direitos, co-
mo inelegibilidade e impossibi-
lidade de firmar contratos com 
a administração pública, devem 
ter o mesmo enquadramento 
que as criminais.

Essa dúvida será dirimida em 
julgamento marcado pelo pre-
sidente do STF, Luiz Fux, para 
três de agosto, quando a maté-
ria será decidida como repercus-
são geral, sob a relatoria do mi-
nistro Alexandre de Moraes. To-
dos os processos de improbida-
de estão sobrestados aguardan-
do essa decisão. Se os ministros 
entenderem que as novas regras 
podem ser aplicadas em casos 
já analisados, muitos políticos 
e administradores públicos po-
derão ter a pena anulada.

É o caso, por exemplo, do 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP
-AL), condenado em segun-
da instância por improbidade 

 » ANA MARIA CAMPOS
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efeitos de condenações judiciais com base em nova Lei de Improbidade Administrativa, o que abre possibilidade de ser candidato

STJ libera e Arruda 
pode disputar eleições

Decisão do STJ destaca que o direito de Arruda é evidente, pelo que estabelece a nova Lei de Improbidade Administrativa

Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press - 22/2/17

administrativa e sem condi-
ções de concorrer a novo man-
dato sem a aplicação das novas 
regras da Lei de Improbidade.

Efeito suspensivo

Antes mesmo do julgamento 
da repercussão geral, o STF co-
meça a decidir no sentido plei-
teado pelos advogados de Arru-
da. Na última sexta-feira, o mi-
nistro Nunes Marques concedeu 
uma liminar que beneficiou o 
ex-deputado Roney Nemer (PP-
DF), condenado nas mesmas 
condições de Arruda.

Nunes Marques deu efei-
to suspensivo para as conde-
nações contra Nemer, que é 

representado no recurso pe-
lo escritório do ex-ministro da 
Justiça e advogado da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff, José 
Eduardo Cardozo. O entendi-
mento nesse caso também foi 
a retroatividade da nova Lei de 
Improbidade Administrativa.

Essa decisão foi apresentada 
como um dos argumentos pelos 
advogados de Arruda, assim co-
mo a inclusão na pauta do julga-
mento da questão da repercus-
são geral para três de agosto. A 
data não foi escolhida por acaso. 
Fux pautou a deliberação a dois 
dias do prazo final para a reali-
zação das convenções dos par-
tidos que definirão as alianças 
e as candidaturas. Quem estiver 

apto poderá concorrer.
Arruda teria essa data como 

prazo final. Mas obteve uma li-
minar do ministro Humberto 
Martins que lhe dá uma folga 
para construir as alianças ne-
cessárias para uma candidatura 
ao governo. O ex-governador diz 
que não sabe ainda se realmen-
te entrará na corrida ao Palácio 
do Buriti ou se concorrerá a um 
mandato no Congresso.

Quem conhece Arruda apos-
ta que ele sonha com a dispu-
ta ao governo. Mas o ex-gover-
nador, que deixou o mandato 
em fevereiro de 2010, tem uma 
questão caseira a acertar. Flá-
via Arruda conquistou espa-
ço na política na ausência do 

marido. Cresceu, chegou à Pre-
sidência da Comissão Mista de 
Orçamento do Congresso e tri-
lhou caminho na política na-
cional também como ministra-
chefe da Secretaria de Governo 
da Presidência da República.

Lidera pesquisas como pré-
candidata ao Senado. Agora terá 
dificuldades políticas para con-
correr ao mandato de oito anos 
se Arruda, com quem tem duas 
filhas, se candidatar ao governo 
do DF. Antes de procurar os par-
tidos em busca de alianças, o ca-
sal precisa definir os rumos. Flá-
via pode concorrer a novo man-
dato de deputada federal se Ar-
ruda escolher o governo. Ou o 
ex-governador pode voltar pela 
Câmara e Flávia continuar sua 
campanha ao Senado.

Criminais

A onda Arruda começou há 
cerca de três semanas quan-
do o ministro André Mendon-
ça, do STF, anulou as conde-
nações criminais do ex-gover-
nador e mandou os processos 
para a Justiça Eleitoral, seguin-
do entendimento que tem pre-
valecido para vários políticos.

Os advogados davam como 
certa uma decisão favorável a Ar-
ruda, como uma questão de tem-
po. Apostavam até mesmo em re-
gistrar a candidatura para brigar 
pela elegibilidade nas instâncias 
da Justiça Eleitoral. Com a deci-
são do presidente do STJ, Arruda 
terá mais tranquilidade para tra-
balhar seus planos.

Ao tomar conhecimento, 
ontem, sobre a decisão que 
devolveu os direitos políti-
cos de José Roberto Arru-
da (PL), o ex-governador 
Rodrigo Rollemberg (PSB) 
disse ao Correio que o mo-
mento é de os partidos de 
oposição ao governador 
Ibaneis Rocha (MDB) pen-
sarem uma nova estratégia 
para as eleições.

Hoje, o cenário é de, ao 
menos, quatro candidatu-
ras ao governo do Distrito 
Federal da base do ex-presi-
dente Lula (PT): a de Lean-
dro Grass, que representa a 
federação PT-PV-PCdoB; a 
de Keka Bagno, da federa-
ção PSol-Rede; e a de Ra-
fael Parente, do PSB. "Se 
não nos unirmos, podemos 
estar fora do segundo tur-
no, em que há chance de ser 
disputado por Ibaneis e Ar-
ruda", aposta Rollemberg.

Além dessas, há a pré-
candidatura da senadora 
Leila Barros (PDT) ao go-
verno, como palanque no 
DF para o presidenciável Ci-
ro Gomes (PDT). Na centro-
direita, há dois nomes no 
páreo: os senadores José An-
tônio Reguffe (União-DF) e 
Izalci Lucas (PSDB-DF).

Os partidos da base de 
Lula têm conversado, mas 
uma aliança está cada vez 
mais difícil, porque o PSB 
não aceita indicar o vice 
de Grass, e ele, por sua vez, 
consolidou-se como o nome 
da federação PT-PV-PCdoB.

Na federação PSol-Re-
de, há um entendimento de 
que os partidos devem lan-
çar candidatura própria em 
várias unidades da Federa-
ção, como forma de forta-
lecer os nomes na disputa a 
deputado federal e distrital. 
Logo, Keka dificilmente dei-
xará de ser candidata.

No grupo de Reguffe, 
há uma frente com vários 
partidos — União, Pode-
mos, Novo, PSC e Cidada-
nia —, que está em disputa 
na federação com o PSDB. 
O União tem compromisso 
com Reguffe para candida-
tura ao governo, mas, in-
ternamente, há defensores 
de uma aliança com Arruda 
caso o ex-governador seja 
candidato ao Buriti.

Uma eventual candidatu-
ra de Arruda provocará um 
racha na base de Ibaneis, a 
começar pela chapa para o 
Senado. O governador do DF 
pretendia fazer uma aliança 
com o PL, para uma dobradi-
nha com Flávia Arruda (PL), 
pré-candidata ao Senado. 
Mas a elegibilidade do ex-go-
vernador muda esse cenário.

Arruda, no entanto, pode 
optar por um caminho mais 
tranquilo, como candidato 
a deputado federal na ba-
se de Ibaneis Rocha. Nes-
se caso, teria uma votação 
alta, a julgar pelo que indi-
cam as pesquisas, e ainda 
poderia puxar um ou dois 
deputados para a bancada 
do PL. (AMC)

Cenário 
embaralha 
e fica mais 
incerto
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Uma morte trágica 
no coração da cidade

Grave acidente na Rodoviária do Plano Piloto matou uma pessoa e deixou quatro feridas, incluindo um bebê de 

U
ma tragédia na região 
central de Brasília cho-
cou e comoveu a capi-
tal, na manhã de on-

tem. Um carro invadiu o pon-
to de ônibus da Plataforma Su-
perior e provocou a morte de 
uma pessoa e deixou quatro 
feridas, incluindo um bebê de 
5 meses. Atingida pelo veículo, 
a empregada doméstica Gisele 
Boaventura Silva, 54 anos, foi 
arremessada da Plataforma, a 
uma altura de 9 metros, para a 
pista do Eixo Monumental. An-
tes, com o impacto, teve os pés 
e uma das pernas decepadas. 
Ela não resistiu aos ferimen-
tos. Três vítimas receberam al-
ta hospitalar, exceto Maria José 
Castro, 40, mãe do bebê conti-
nua internada: ela teve a perna 
esmagada pelo veículo. Gisele 
será sepultada hoje, no Cemi-
tério Campo da Esperança de 
Taguatinga, a partir das 12h30, 
na Capela 1.

Vaneide Antunes, 35, 
não consegue esque-
cer a cena de ter-
ror. A mulher 
chegou ao pon-
to de embar-
que por vol-
ta das 6h30, 
quando escu-
tou um forte 
barulho de frea-
da brusca de um 
carro. Ao levantar a 
cabeça, viu  um Kadett 
em alta velocidade invadindo 
a parada. Desesperada, gritou 
e pediu para que todos corres-
sem. “Por um instante olhei pa-
ra trás e o carro por um fio não 
me atingiu. Se ele não tivesse 
ficado preso na parada, eu não 
estaria aqui contando a histó-
ria. Vi uma mulher presa nas 
ferragens e tentei ajudar, mas 
não teve como”, relatou.

O motorista que conduzia o 
Kadett é Ronaldo Soares Cos-
ta, 54, morador do Jardim In-
gá (GO), no Entorno do Distri-
to Federal. Ele relatou à polí-
cia que sofreu um mal súbito, 
desmaiou ao volante e só reco-
brou a consciência momentos 
depois da tragédia. “Uma mu-
lher saiu do carro falando que 
o motorista estava passando 
mal. Realmente, quando olhei, 
ele estava dando uma convul-
são”, contou Vaneide. Ronaldo 
passou pelo teste de bafôme-
tro junto à Polícia Militar e o 
resultado não apresentou alte-
ração. O condutor também es-
tava com a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) em dia 
e o carro não constava multas 
ou outros débitos.

Ao Correio, o delegado-che-
fe da 5ª Delegacia de Polícia 
(Área Central), Gleyson Masca-
renhas, afirmou que o caso se-
gue em investigação. Nos próxi-
mos dias, os investigadores vão 
analisar imagens das câmeras 
de segurança da região, colher 
depoimentos de testemunhas e 
aguardar os laudos.

 » DARCIANNE DIOGO
 » JÚLIA  ELEUTÉRIO

Polícia Civil irá ouvir testemunhas e analisar imagens para avançar nas investigações do acidente

5 meses. O motorista do veículo teria passado mal e desmaiado ao volante, quando atingiu uma parada de ônibus

O corpo de Gisele foi lançado para a pista do Eixo Monumental

Fotos: Ed Alves/CB

Acidente deixou quatro pessoas feridas e uma morta

Motorista de Kadett disse à polícia que sofreu um mal súbito 

As vítimas

Mãe de três filhos e avó de 
três netos, Gisele aguardava 
pelo ônibus no ponto de em-
barque para ir ao trabalho, no 
Lago Norte. Com o impacto da 
batida, a faxineira caiu da Pla-
taforma Superior. A testemu-
nha Vendeide relata que não 
tinha ainda se dado conta de 
que uma mulher havia caído 
da plataforma. “Vi a criança 
que estava no chão muito pró-
xima do pneu do carro. Nesse 
momento, alguém gritou para 
sair de perto, pois estava va-
zando combustível. Quando 
peguei a criança do chão e me 
afastei do carro, vi pedaços da 
perna no chão de Gisele. Foi só 
aí que percebi que tinha caído 
uma pessoa lá embaixo. Cenas 
de horror”, descreve.

Abalados, familiares de Gi-
sele preferiram não conceder 
entrevista. Nas redes sociais, 
amigos e familiares lamenta-
ram a morte de Gisele. “Gise-
le, uma mulher guerreira, ho-
nesta, cheia de vida, linda. Que 
Deus a receba. Aos seus filhos, 
que Deus os conforte”, escreveu 
uma mulher. Em outro comen-
tário, um colega diz: “Que Deus 
possa te dar um bom descanso. 
Forças e paz para seus familia-
res. Minhas condolências.”

As outras vítimas do aci-
dente são: Maria José Castro, 
40 (mãe do bebê); o filho de-
la, um bebê de 5 meses; Dio-
go Cardoso, 39; e Célio Santos, 
38. A criança teve a perna que-
brada e recebeu alta ontem 
mesmo. Já a mãe, está inter-
nada na ortopedia do Hospi-
tal de Base, realizando exames 
para definição da melhor con-
duta ao caso, segundo boletim 
enviado pelo Instituto de Ges-
tão Estratégica do DF (Iges).

Dores

Com a cabeça enfaixada, 
mancando e sentindo dores, 
Diogo também foi liberado 
do hospital na tarde de on-
tem. Ele mora em Samam-
baia, mas ficará por um tem-
po na casa da mãe, em So-
bradinho. Uma prima da ví-
tima disse ao Correio que, na 
manhã de ontem, Diogo es-
tava no Plano Piloto para re-
solver questões do benefício 
social que recebe do gover-
no, pois não trabalha. O úl-
timo paciente, Célio Santos, 
quebrou o dedo e teve alta. 
“Fizeram exames e ele está 
fora de perigo. O quadro de 
saúde é estável. Mas o susto 
foi muito grande”, disse.

O Departamento de Trân-
sito (Detran) informou que 
a velocidade da via do Eixo L 
é de 60 km/h, e tem equipa-
mentos de fiscalização eletrô-
nica ao longo de toda sua ex-
tensão, inclusive nas proximi-
dades do acidente. Em relação 
à sinalização viária, o Detran 
afirmou que o local dispõe de 
semáforo e sinalização verti-
cal e horizontal.
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EIXO CAPITAL

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

Arruda volta às eleições
Depois de passar três 

eleições fora do páreo, 
o ex-governador José 
Roberto Arruda (PL) 
conquistou o direito de 
concorrer novamente. 
Se disputar o governo, 
Arruda embaralha a base 
do governador Ibaneis 
Rocha (MDB). Com o 
apoio do presidente Jair 
Bolsonaro, Arruda leva 
o PL e pode carregar o 
Republicanos e o PP.

ANA MARIA CAMPOS

anacampos.df@dabr.com.br

VULNERABILIDADE / 

MP cobra solução 
para os Cras

Órgão pede que Secretaria de 

D
epois de analisar a situação 
dos Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras), na 
qual pessoas passam dias na 

fila esperando atendimento, o Mi-
nistério Público do Distrito Federal 
(MPDFT) cobrou ações do Governo 
do Distrito Federal (GDF). O órgão 
requisitou à Secretaria de Desen-
volvimento Social (Sedes) o plane-
jamento da pasta para que esses ci-
dadãos sejam acolhidos. O ofício é 
assinado pela Procuradoria Distrital 
dos Direitos do Cidadão (PDDC) e 
pelas Promotorias Regionais de De-
fesa dos Direitos Difusos (Proregs).

O pedido cita o relatório De-
manda da Assistência Social, apre-
sentado pela Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara Legislativa do 
DF (CLDF), segundo o qual a popu-
lação pobre do DF cresceu de 12,9% 
para 20,8% na pandemia. 

Para o procurador distrital dos 
Direitos do Cidadão, José Eduardo 
Sabo, a situação é grave. Ele avalia 
que houve avanço nos últimos dois 
anos, com a contratação de servido-
res e a criação de novos Cras, porém, 
é preciso melhorar mais. “A política 
de assistência ganhou uma nova en-
vergadura, inclusive nas parcerias 

Raimundo Verissimo dos Santos, 63, em frente ao Cras do Recanto das Emas em junho à espera de atendimento

Pedro Marra/CB/D.A. Press

 » ANA LUISA ARAUJO

À QUEIMA-ROUPA

RODRIGO DIAS
presidente regional 

do PSB-DF

“A candidatura do Rafael Parente 
independe do sucesso de qualquer 

negociação política. Parente é o nosso 
candidato, candidato esse que é resultado 

de uma construção partidária 
que anima muito a militância”

Ainda há possibilidade de o PSB fechar uma 
aliança com a federação do PT-PV-PCdoB, 
com Leandro Grass como cabeça de chapa?

Até a data das convenções partidárias, todos os 
partidos ainda podem modificar suas chapas. Porém, no 
momento, essa possibilidade de vice nesta chapa é muito 
remota. O PSB tem um grande respeito pelo deputado 
Leandro Grass e temos um objetivo comum, que é 
derrotar o atual governador, Ibaneis Rocha, 
mas não acredito nessa possibilidade.

E com o Reguffe? Como estão as conversas?
As conversas com o senador Reguffe estão cada vez 

mais difíceis devido a uma indefinição do pré-candidato 
em relação à sua chapa. E dentro do PSB-DF está cada vez 
mais forte o movimento pela candidatura própria do 
Rafael Parente, inclusive é o que defendo.

Reguffe acertou com o Cidadania uma aliança 
para que a Paula Belmonte tenha espaço na chapa 
majoritária, mas não garantiu que seria a vice. 
Acredita que o PSB poderá indicar?

O pré-candidato Reguffe convidou Rafael Parente 
para ser candidato à vice-governador em sua chapa, ao 
mesmo tempo em que coloca a possibilidade de uma 
outra alternativa. Isso demonstra uma indecisão bastante 
inadequada para o momento político em que o Distrito 
Federal se encontra e para a seriedade das eleições 
que se aproximam. Isso reduziu consideravelmente as 
possibilidades de o PSB se aliar à Reguffe.

E o que acontece se o Cidadania perder a disputa com o PSDB?
Caso isso ocorra, provavelmente se concretizará a 

candidatura do senador Izalci ao Buriti.
 

Se todas as negociações falharem, o PSB vai 
lançar o Rafael Parente sem alianças?

A candidatura do Rafael Parente independe do 
sucesso de qualquer negociação política. Parente é 
o nosso candidato, candidato esse que é resultado 
de uma construção partidária que anima muito a 
militância. Nós sempre defendemos uma grande 
aliança progressista que, infelizmente, até o momento 
não foi possível de ser construída. Por isso, hoje, 
a grande tendência do nosso partido é ter uma 
candidatura própria.

Quem seriam os nomes do PSB para vice e Senado?
Nós temos um conjunto de nomes que podem 

ocupar estas vagas. No momento, estamos 
em um processo interno de análise.

Desenvolvimento Social apresente planejamento de ações

com as organizações da sociedade 
civil. Mas nós reconhecemos tam-
bém que há necessidade de um 
aprimoramento”, afirma. 

Em junho, o Correio acompa-
nhou a crise. Moradores que se pre-
paravam para dormir na frente da 
unidade do Paranoá na tentativa de 
serem recebidos e mulheres acam-
padas em frente ao Cras da Estru-
tural foram situações flagradas pela 
reportagem.

Questionamento

O Ministério Público sinaliza que 
não há documentos oficiais que 
comprovem o planejamento da Se-
des para atender a demanda.  

Entre janeiro de 2021 e abril de 
2022, havia 51.559 núcleos familiares 
que viviam na miséria, segundo in-
formações da Sedes. Ainda confor-
me a pasta, até 3 de junho, 257.789 
pessoas em vulnerabilidade social 
e econômica aguardavam atendi-
mento nos Centros de Referência. 

No ofício, enviado nessa segun-
da-feira à Sedes, o MPDFT pede um 
Plano Emergencial para o estado de 
crise no atendimento dos Cras; um 
plano de reestruturação da Atenção 
Social Básica e um Plano de Assis-
tência Social. Os prazos são de 15 

dias para o primeiro documento e 
de 45 para os outros dois.

Atendimento

Procurada pelo Correio, a Sedes 
informou que vem implementan-
do medidas para sanar a situação, 
tais como a ampliação do quadro 
de servidores, o aumento da carga 
horária, a retomada do agenda-
mento pelo 156 e internet, ações 
especiais de atendimento aos sá-
bados e criação de equipe móvel 
para ir às áreas rurais. Está em fa-
se final o processo para contrata-
ção da entidade que vai reforçar 
os atendimentos referentes ao Ca-
dastro Único — serão mais 122 no-
vos trabalhadores distribuídos em 
14 postos nas regiões de maior vul-
nerabilidade do DF.

A Sedes afirmou que amplia 
gradativamente sua capacidade 
de atendimento.”Os Cras tam-
bém apresentaram crescimento 
expressivo no atendimento às fa-
mílias. Dos 47 mil do início da ges-
tão em 2019, houve um pulo para 
198 mil em 2020; seguido de um 
salto para 510 mil no ano passa-
do. Até o momento, o quantitati-
vo beira os 330 mil em 2022”, in-
formou a nota.  

Raimundo Verissimo 
dos Santos, 63, em 
frente ao Cras do 
Recanto das Emas, 
em junho, à espera 
de atendimento

Minervino Júnior/CB/D.A.Press
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Divulgação/PSB

Reunião da federação PSDB-Cidadania 
foi cancelada e decisão será de cúpula

Marcada para ocorrer hoje, a reunião da federação PSDB-Cidadania para discutir o poder 
para definir a chapa para as eleições no DF foi desmarcada. O presidente do PSDB e da 
federação, Bruno Araújo, conversou com a deputada Paula Belmonte (Cidadania) e com o 
senador Izalci Lucas (PSDB). A decisão sairá no modelo político. Manda quem pode.

Leila repudia conduta contra Celina Leão na Câmara

A senadora Leila Barros (PDT-DF), na condição de Procuradora Especial da Mulher do 
Senado, saiu em defesa da deputada Celina Leão (PP-DF), pelo embate na comissão Especial da 
PEC nº 15. “As cenas mostram um crescendo de desrespeito à deputada que precisa se levantar 
para confrontar parlamentares que vêm para a frente da mesa impedir a leitura do parecer do 
relator”, afirmou Leila. E acrescentou: “As imagens são indício de conduta com pena cominada 
em lei. O combate à violência política contra a mulher é objeto de uma lei específica (Lei 
14.192/2021) e também é contemplado na lei relativa aos crimes contra o Estado Democrático 
de Direito (Lei 14.197/2021)”. A reunião foi marcada por bate-boca. "É golpe", gritavam 
parlamentares da oposição quando Celina, que é presidente da comissão, pediu para que o 
relator da matéria, deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), iniciasse a leitura do relatório.

Sem barreira

Uma das barreiras para 
o ex-senador Cristovam 
Buarque (Cidadania-DF) era 
um compromisso com a ex-
senadora Heloísa Helena 
(Rede). Cristovam disse que 
nunca seria candidato contra 
ela. A alagoana pensou em 
concorrer a um mandato de 
deputada federal no DF. Mas 
acabou escolhendo o 
Rio de Janeiro.

“A fome está 
doendo”

A pedadoga Carmélia 
Teixeira é a responsável 
pela creche da foto 
publicada ontem em que 
há uma fila de crianças 
esperando ajuda, na 
Rua 01, Quadra 10, do 
bairro Santa Luzia, na 
Estrutural. Carmélia diz 
que ajuda essas pessoas 
com contribuições de 
voluntários, sem nenhuma 
colaboração de políticos ou 
candidatos. “Não poderia 
misturar as coisas”, diz. E 
ela diz que precisa de ajuda 
para ajudar as pessoas. “A 
fome está doendo”, afirma.
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samantasallum.df@cbnet.com.br

Ser feliz sem motivo é a mais 
autêntica forma de felicidade. 

Carlos Drummond de Andrade

Eleições na CNC
Terminou na segunda-feira, 4 de julho, o 
prazo de inscrição de chapas para concorrer 
às eleições da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
marcadas para setembro e relativas ao 
quadriênio 2022-2026. A votação terá chapa 
única. A Unidos pela CNC é encabeçada 
pelo atual presidente da entidade, José 
Roberto Tadros, que irá para o seu segundo 
mandato. No primeiro período de gestão, 
Tadros focou na interlocução com os poderes 
Executivo e Legislativo. E apostou na criação 
da Divisão de Economia e Inovação (Dein).

OBITUÁRIO /

Morre o médico 

Vitor Trindade

Filho do jornalista José Maria Trindade, do programa Pingos nos Is, 

M
orreu, ontem, aos 27 
anos, Vitor Procopio 
Trindade, filho do jor-
nalista da Jovem Pan Jo-

sé Maria Trindade, integrante do 
programa Pingos nos Is. Desde 
abril de 2020, Vitor era formado 
em medicina e, em março do ano 
passado, iniciou Residência Mé-
dica em Anestesiologia no Hospi-
tal Regional de Taguatinga (HRT). 
Ele atuava como médico socor-
rista do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu).

Ele faleceu após complicações 
de um grave acidente ocorrido na 
manhã do dia 1º de julho, envol-
vendo a ambulância na qual ele 
trabalhava. A viatura havia socor-
rido um paciente em Valparaíso 

de Goiás (GO). Ao retornar para 
o hospital em Brasília, a ambu-
lância bateu na traseira de um 
caminhão, carregado com areia, 
parado na BR-060, em Santo An-
tônio do Descoberto (GO). Ele 
foi internado, mas não resistiu 
às graves lesões.

Outros dois ocupantes da via-
tura, o motorista e o técnico de 
enfermagem tiveram ferimen-
tos leves. Desde a internação, 
amigos, familiares e conhecidos 
de José Maria Trindade fizeram 
campanha pelas redes sociais pe-
dindo orações pela recuperação 
do médico que, ontem, teve a 
morte cerebral confirmada. Além 
do pai, Vitor deixa a mãe, Redu 
Procopio Trindade, o irmão, Pe-
dro Henrique Petcho e a namo-
rada Ana Carolina Souza.

 » INGRID SOARES

 » Campo da Esperança

Antonio Pereira Melo, 84 anos

Arnoldo Velloso da Costa, 93 anos

João Nazareno de Araújo Lobo, 

69 anos

José Antonio da Costa, 91 anos

Levy Lira Lima, menos de 1 ano

Lucio Alves Fernandes, 70 anos

Marco Antonio Athaíde Verciani, 

71 anos

Maria de Lourdes Vilarinho 

Fernandes, 83 anos

Nely Antonio Valadares de Souza, 

67 anos

Odilon de Paula Tavares, 84 anos

Quele Sueli de Souza, 45 anos

Rosangela Marcia dos Santos 

Nascimento, 63 anos

Zenobia Viana Andrade, 83 anos

 » Taguatinga

Antônio Carlos Rodrigues de Souza, 

44 anos

Custódio Araújo OIiveira, 75 anos

Fernando Dionísio Cardoso, 37 anos

Genival Cerqueira de Oliveira, 

46 anos

João Batista Gadelha de Lara, 

92 anos

João Santana, 84 anos

Laura Gadelha de Moura, 95 anos

Obituário

Sepultamentos realizados em 6 de julho de 2022.

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

Lindalva da Silva Romao, 66 anos

Manoel Alves Feitoza, 83 anos

Moacyr Pereira dos Passos, 81 anos

Neusa Maria de Melo Ramos, 

81 anos

Zilda Machado, 73 anos

 » Gama

Antonio Sales dos Santos, 83 anos

Fausto da Silva, 83 anos

Iracema Soares de Souza, 54 anos

Maria Brito da Silva, 78 anos

Nilceias Pereira de Almeida, 77 anos

Vivian Carvalho Ramos, 45 anos

 » Sobradinho

Edimar Ribeiro da Silva, 54 anos

Lucas Daniel Carvalho dos Santos, 

36 anos

Maria da Conceição Barroso, 83 anos

Natana Carolina Correia Fontoura 

Loureiro, menos de 1 ano

 » Jardim Metropolitano

Darlan Gomes da Silva, 69 anos

José Afonso Oliveira de Moraes, 

60 anos

Francisco Corrêa da Silva, 86 anos 

(cremação)

Jorge Luís Pangella, 68 anos 

(cremação)

José Rodrigues de Souza, 96 anos 

(cremação)

Ricardo Carandina, 60 anos 

(cremação)

Rita Heloisa de Almeida, 68 anos 

(cremação)

da Jovem Pan, foi vítima de uma colisão envolvendo a ambulância em que trabalhava

os familiares e amigos”, escreveu 
por meio das redes sociais.

O jornalista recebeu men-
sagens de apoio de admira-
dores, amigos e políticos, co-
mo o ex-juiz Sergio Moro e o 
senador Flávio Bolsonaro (PL
-RJ). A deputada federal Bia 
Kicis (PL-DF) lamentou o fa-
lecimento do médico. 

A comentarista da Jovem 
Pan, Ana Paula Henkel, pres-
tou condolências ao colega de 
trabalho. “Meu mais fraterno 
e carinhoso abraço ao nosso 
querido José Maria Trindade, 
parceiro de Pingos nos Is e pes-
soa maravilhosa. Peço, por fa-
vor, que orem pelo Victor e 
pela família do nosso querido 
Zé Maria. Zé, sinta-se abraça-
do por milhões de brasileiros.”

Ainda ontem, o plenário da 
Câmara dos Deputados fez um 
minuto de silêncio em homena-
gem ao jovem. Em nota divulga-
da à imprensa no dia do aciden-
te, o Samu informou que a am-
bulância era conduzida por um 
profissional com mais de 10 anos 
de experiência. 

Vitor Procopio Trindade, 27 anos

Reprodução Redes Sociais

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL), que é frequentemente en-
trevistado pelo jornalista da Jo-
vem Pan, nas tradicionais lives de 
quinta-feira, prestou solidarieda-
de e desejou força aos familiares. 

“Manifesto meus sentimen-
tos e votos de pesar ao jornalis-
ta José Maria Trindade pela per-
da precoce de seu filho. Como 
pai, não posso nem imaginar a 
dor dessa perda. Só peço a Deus 
que acolha a alma do jovem Vitor 
em seus braços e dê força a todos 

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Divulgação

Entrega de documento aos presidenciáveis
No mês passado, promoveu o lançamento da Agenda Institucional do Sistema Comércio, com 
propostas e recomendações nas áreas tributária, trabalhista, de turismo, macroeconomia, 
entre outras. No último dia 22, Tadros entregou o documento ao presidente Jair Bolsonaro e 
à senadora Simone Tebet, em Brasília. A ideia é fazer a entrega da agenda de demandas do 
setor aos pré-candidatos como uma contribuição para a formulação de políticas públicas 
do futuro governo. No dia 12 de julho, Lula estará em Brasília e receberá o documento.

DivulgaçãoDivulgação

Centro de Convenções Israel Pinheiro inaugura Vila Junina

Com 10 mil metros de área verde e vista para o lago Paranoá, 
decoração cenográfica e capacidade para até 1.200 pessoas, 
a Vila Junina do CCIP — Centro de Convenções Israel 
Pinheiro foi criada para eventos corporativos. A gestora 
do CCIP Ana Luísa Cunha Campos teve a ideia de criar o 
espaço em parceria com Maria Yvonne Decorações, Cápsula 
Publicidade e Carlitos Buffet. As empresas podem fechar 
pacotes com todos os serviços de uma típica festa junina 
para oferecer aos colaboradores, parceiros e clientes.

Divulgação

Brasília atrai  
mais planos  
de assistência  
de saúde

Lançado inicialmente no ano 
passado com enfoque nos 
mercados de São Paulo e Rio 
de Janeiro, o Bradesco Saúde 
Ideal chega a Brasília em um 
momento em que a instituição 
comemora números positivos 
no DF. No primeiro trimestre 
deste ano, a seguradora, que 
só atende empresas, registrou 
expansão de 12% na sua 
base local de beneficiários, 
em comparação a igual 
período do ano passado. De 
acordo com dados da ANS, 
o crescimento foi de cerca 
de 15 mil pessoas, elevando 
para 130 mil segurados.

Redução de custos
O novo produto oferece um valor mais acessível, com 
economia de até 12,5% em relação ao Bradesco Saúde 
Top Nacional, plano mais vendido na região do DF.

Local e nacional
“A chegada do novo produto ao Distrito Federal é um 
importante passo para a nossa seguradora. Queremos atender 
às necessidades das empresas que buscam múltiplas opções 
locais e nacionais de atendimento a custos competitivos”, 
Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.

Novas frentes 
de negócios
“É como se o Brasil tivesse voltado 
cinco décadas, um retrocesso 
imenso que representa prejuízo para 
toda a economia. Não podemos 
desprezar oportunidades de gerar 
empregos mais qualificados e 
abrir novas frentes de negócios 
com países desenvolvidos, entre 
outros benefícios de exportar 
produtos com alto valor agregado”, 
atesta José Augusto de Castro, 
presidente executivo da AEB.

Queda na 
exportação nos 
manufaturados
A pauta de exportações brasileiras 
apresentou uma queda na 
participação de produtos 
manufaturados muito significativa, 
da ordem de 50%. No ano 2000, 
do volume total, 59,07% eram de 
manufaturados. Esse número foi 
sendo reduzido até chegarmos 
ao ano passado com o menor 
patamar desde 1975: 27,35%.

Custo Brasil
Os players do setor apontam que 
a culpa é o custo-Brasil, que só 
pode ser eliminado com reformas 
estruturais, investimentos em 
infraestrutura e privatizações bem 
executadas, entre outras ações.

Encontro Nacional
O cenário atual e as perspectiva para a retomada da 
economia são tema da 41ª edição do Encontro Nacional 
de Comércio Exterior (Enaex), nos dias 17 e 18 de 
novembro de 2022, uma realização da Associação de 
Comércio Exterior do Brasil (AEB). Será no formato virtual 
e gratuito. No ano passado, o evento contou com público 
de todas as regiões do Brasil e de outros 25 países.

Concorrência Pública Eletrônica com Proposta
de Aquisição de Imóvel - PAI

SPU nº 116/2022
1. A União, por intermédio do Ministério da Economia, via Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União, torna público que
às 10 horas (horário de Brasília/DF), do dia 22 de agosto de 2022, no
endereço eletrônico https://imoveis.economia.gov.br, será realizada sessão
pública eletrônica para venda de imóvel, sendo permitido o envio de propostas
até às 09h59, do mesmo dia, sendo este o prazo final para apresentação da
documentação e das respectivas propostas para alienação do domínio pleno
do imóvel da União a seguir discriminado, nas condições em que se encontram. A
licitação será na modalidade de CONCORRÊNCIA, pela maior oferta, respeitado
o preço mínimo a ele atribuído.

Item Localidade Endereço Matrícula Cartório Descrição PreçoMínimo

01 Brasília/DF

SQN 313,
Bloco B,

Apartamento
103, Asa
Norte

21.062

2º Ofício
doRegistro
de Imóveis
deBrasília/

DF

Apartamento
área

privativa:
107,672m²

R$
1.000.000,00

2.Os trabalhos daComissãoPermanente deLicitaçãoobedecerão rigorosamente
aos termos do Edital da Concorrência SPU nº 116/2022.

3. Informações sobre o imóvel poderão ser obtidas nos dias úteis, a partir de
06 de julho de 2022, das 14h30 às 17 horas, na Superintendência do Patrimônio
da União no Distrito Federal, localizada no Ministério da Economia - Bloco K,
3° e 5° andar. Esplanada dos Ministérios - Brasília/DF, ou solicitadas por e-mail
(dicip.spudf@economia.gov.br) ou telefone, pelo número (61) 2020-2676/2601.
Mais informações estão disponíveis no site https://imoveis.economia.gov.br.

THALLYTA DE PAIVA LACERDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO
DA UNIÃO

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

Concorrência Pública Eletrônica com
Proposta de Aquisição de Imóvel - PAI

SPU nº 120/2022
1. A União, por intermédio do Ministério da Economia, via Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União, torna público que
às 10 horas (horário de Brasília/DF), do dia 31 de agosto de 2022, no
endereço eletrônico https://imoveis.economia.gov.br, será realizada sessão
pública eletrônica para venda de imóvel, sendo permitido o envio de propostas
até às 09h59, do mesmo dia, sendo este o prazo final para apresentação da
documentação e das respectivas propostas para alienação do domínio pleno
do imóvel da União a seguir discriminado, nas condições em que se encontram. A
licitação será na modalidade de CONCORRÊNCIA, pela maior oferta, respeitado
o preço mínimo a ele atribuído.

Item Localidade Endereço Matrícula Cartório Descrição PreçoMínimo

01 Brasília/DF

SHIS
QL12
Conjunto
15Casa
04, Lago
Sul

5.703

Cartório do
1ºOfício
doRegistro
de Imóveis do
Distrito Federal

Casa
Terreno:
1.800m²
Construída:
660,40m²

R$
4.070.000,00

2.Os trabalhos daComissãoPermanente deLicitaçãoobedecerão rigorosamente
aos termos do Edital da Concorrência SPU nº 120/2022.
3. Informações sobre o imóvel poderão ser obtidas nos dias úteis, a partir de 06
de julho de 2022, das 14h30 às 17 horas, na Superintendência do Patrimônio da
União no Distrito Federal, localizada no Ministério da Economia - Bloco K, 3° e
5° andar. Esplanada dos Ministérios - Brasília/DF, ou solicitadas por e-mail (dicip.
spudf@economia.gov.br) ou telefone, pelo número (61) 2020-2676/2601. Mais
informações estão disponíveis no site https://imoveis.economia.gov.br.

THALLYTA DE PAIVA LACERDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO
DA UNIÃO

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL
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“A 
prática da meditação pode até pa-
recer moda, mas, na verdade, é uma 
necessidade da sociedade moderna”, 
afirma a psicóloga Carla Fragomeni. 

É com esse princípio que a Sociedade Vipassa-
na de Meditação oferece a 38ª edição do curso 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), 
ou Programa de Redução do Estresse, referência 
mundial na área da meditação, que tem como 
objetivo incentivar e desenvolver técnicas para 
o controle do estresse. O curso, que será realiza-
do até setembro, terá início em 15 de julho, com 
uma aula introdutória e gratuita, a partir das 19h. 
A abertura poderá ser acompanhada presen-
cialmente, na Sociedade Vipassana de Medita-
ção, ou on-line, por meio da plataforma Zoom.

“O MBSR não é apenas um curso de medita-
ção, é um programa que envolve elementos da 
psicologia e da neurociência, com as práticas 
contemplativas”, explica Carla, que também é 
instrutora do curso. “Por isso, o MBSR tem um 
alcance e um poder maior de transformação e 
evolução da pessoa como um todo, incluindo 
a melhora de sintomas físicos relacionados ao 
estresse e doenças psicossomáticas, como gas-
trite, hipertensão e demais doenças que são in-
fluenciadas pelo emocional”, afirma. Atualmen-
te, o MBSR é o principal programa utilizado pe-
la psicologia e pela neurociência para lidar com 
o estresse de curto e longo prazo.

Na aula inaugural, Régis Guimarães, presi-
dente e fundador da Sociedade Vipassana de 
Meditação, irá oferecer aos participantes um 
panorama acerca do que é a plena atenção, 
dados estatísticos e detalhes do funcionamen-
to do programa. “Recentemente, a meditação 
vem sendo recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), porque estamos vi-
venciando uma situação em que a saúde men-
tal no mundo moderno está muito comprome-
tida devido ao excesso de informação, e isso 
foi ainda mais agravado pela covid-19”, argu-
menta o fundador. “Nesse momento em que 
vivenciamos tantas dificuldades, torna-se sa-
lutar pararmos um tempo em nossos dias pa-
ra tomarmos consciência do aqui e do agora, 

 » ISABELA BERROGAIN 

para respirarmos com mais presença, para 
acalmarmos o nosso corpo e a nossa mente 
agitada”, complementa Neiva Fernandes, psi-
canalista e instrutora do MBSR.

Ao longo de oito encontros semanais, o 
MBSR tem como intuito ensinar aos partici-
pantes diferentes técnicas de meditação e mo-
vimentos corporais. Além das práticas conven-
cionais, os alunos participarão de atividades de 
yoga e alongamento, momentos de interação 
com os colegas e apresentações de teorias e es-
tudos científicos que facilitarão a compreensão 
acerca da meditação e do estresse. Com aulas 
de 3h de duração, o curso oferece turmas às 
terças-feiras, quintas e aos sábados.

Após o fim dos encontros, os participantes 
são convidados a passar um dia em um retiro si-
lencioso para praticar os ensinamentos adquiri-
dos. “É um retiro de meditação em silêncio, en-
tão vamos entrar em contato com o silêncio pa-
ra facilitar a auto percepção. É a oportunidade 
que os alunos têm de desligar o celular, desco-
nectar um pouco do mundo externo e se preo-
cupar apenas em se cuidar, se observar, se inves-
tigar”, opina Marcus Santos, instrutor do MBSR.

Por meio de uma metodologia simples e 
prática e trabalhando a meditação de plena 
atenção desde o primeiro encontro, o curso é 
recomendado para todos os públicos, inclusive 
aos que nunca meditaram. “O programa par-
te sempre da primeira meditação na respira-
ção, como se todos estivessem fazendo a prá-
tica pela primeira vez. Os mais adiantados não 
são prejudicados com esta didática, porque o 
que importa é estar aberto e meditando sem-
pre que possível”, justifica Neiva Fernandes.

Atravessando os vários entendimentos so-
bre o estresse e elaborando emoções, sen-
sações e eventos mentais, o curso cria con-
dições para a tomada de consciência e 

responsabilidade sobre os próprios processos 
de redução do estresse. “O estresse não vai sair 
de nossos dias, porém precisamos aprender a 
lidar com ele. É nesta prerrogativa que o pro-
grama se baseia”, aponta a psicanalista.

“O MBSR tem proporcionado grandes trans-
formações na vida das pessoas de diferen-
tes formas, de acordo com cada necessidade”, 
conta Carla. “Quando praticamos a meditação, 

    SERVIÇO

 Aula introdutória do Mindfulness Based Stress 

Reduction (MBSR), ou Programa de 

Redução do Estresse.

 Sociedade Vipassana de Meditação (SGAN 909 

Módulo F) ou via Zoom. 15 de julho, 

às 19h. Entrada franca.

 Inscrições por meio do site oficial da Sociedade 

Vipassana de Meditação.

 Programação completa do Mindfulness Based 

Stress Reduction (MBSR), ou Programa de 

Redução do Estresse

 Aula 1 – Boas-vindas e introdução ao 

MBSR e à meditação

 Aula 2 – Conhecendo a mente e os padrões 

mentais perante os desafios

 Aula 3 – A relação entre pensamentos, emoções e 

sensações e como lidar com eles

 Aula 4 – Estressores e padrões de reatividade

 Aula 5 – Fisiologia do estresse e como responder

 Aula 6 – Padrões de comunicação

 Aula 7 – Explorando os hábitos e escolhas

 Aula 8 – Revisão do programa e fechamento

O programa ajuda a conhecer melhor a mente e a identificar situações de estresse

A IMPORTÂNCIA DO 
AUTOCONHECIMENTO

Regis Guimarães, presidente 
e fundador da Sociedade 
Vipassana de Meditação

SEVERINO FRANCISCO | severinofrancisco.df@dabr.com.br

Crônica da Cidade

Presença
de espírito

Caro leitor, peço licença para me alie-
nar pelo menos por alguns instantes. 
Confesso que fico um pouco cansado 
dos embates da intolerância, da igno-
rância e do negacionismo. Senti vonta-
de de respirar outra atmosfera. Quando 
pensava nisso, caiu-me às mãos o livro 
Faíscas verbais, a genialidade na ponta 
da língua, de Márcio Bueno (Ed. Autên-
tica). As histórias são deliciosas e o autor 
mora em Brasília. Vamos a elas.

 — Uma emissora de tevê resolveu 
gravar um programa especial sobre Chi-
co Buarque. No roteiro, constava um en-
contro entre o compositor e o craque Pe-
lé no campo de Chico, no Recreio dos 
Bandeirantes, no Rio de Janeiro. A certa 
altura, Pelé pergunta quantos gols já ha-
via marcado pelo Polyteama, o famoso 
time de Chico. E a resposta: “Não sei... 
Depois do milésimo, parei de contar”.

— Certo dia, o jornalista Joel Sil-
veira participava de um debate com 
estudantes universitários, quando 
um deles perguntou por que não 
havia golpe de Estado nos Estados 
Unidos. Enganou-se quem imagina-
va que ele responderia com o argu-
mento de ser um país evoluído, com 

instituições mais sólidas ou educação 
de qualidade: “É porque lá não existe 
embaixada americana”.

— Ao ser entrevistado pelo ator Pau-
lo César Pereio, em um programa de te-
levisão, o humorista Jaguar, uma das 
estrelas do jornal O Pasquim e autor 
do livro Confesso que bebi, foi interpe-
lado: “Afinal, por que bebes tanto as-
sim, meu rapaz?!”. À queima-roupa, 
Jaguar replicou: “Ora, eu bebo porque 
é líquido. Se fosse sólido, eu comia”.

— Tom Jobim apreciava muito No-
va York, viajava para lá a passeio ou por 
razões profissionais. Certo dia, alguém 
lhe perguntou qual era a melhor cidade 
para se viver, Rio ou Nova York. Tom re-
trucou com humor: “Nova York é uma 

maravilha, mas é uma merda. O Rio 
é uma merda, mas é uma maravilha”.

— Inspirado na lista “As 10 mulhe-
res mais bem-vestidas do ano”, elabo-
rada por um colunista social, Sérgio 
Porto, o Stanislaw Ponte Preta, conce-
beu o concurso “As 10 mulheres mais 
bem despidas do ano”. Foi um suces-
so estrondoso e ele adotou o título “As 
certinhas do lalau’”. Pontepreta partici-
pava do Jornal de Vanguarda e, a certa 
altura, o locutor Luiz Jatobá provocou: 
“Sérgio, chegou ao Rio um fotógrafo in-
glês muito famoso. Dizem que neste 
ano é ele quem vai escolher as ‘Certi-
nhas’. E aí, como é que fica? E a respos-
ta do Stanislaw: “Não estou nem um 
pouco preocupado porque inglês não 

entende nada de mulher. Prova disso é 
que sempre se casa com uma inglesa”.

— Em 1986, a Seleção Brasileira 
deu um baile na Iugoslávia no Está-
dio do Arruda, no Recife, vencendo 
por 4x2, com show particular do cra-
que Zico. Ao se encerrar a partida, o 
locutor Waldir Amaral, da Rádio Glo-
bo, passou a palavra para o jornalis-
ta João Saldanha, pedindo o máximo 
de brevidade, pois logo em seguida 
entraria no ar o programa A voz do 
Brasil. Saldanha atendeu plenamen-
te o pedido, com um comentário de 
30 segundos: “Olha, meus amigos, o 
Brasil venceu por que o Zico se cha-
ma Zico. Se ele se chamasse Zicovic, 
ganharia a Iugoslávia.”

Atividades de meditação e yoga realizadas nos cursos da Sociedade Vipassana de Meditação

De julho a setembro, 
a Sociedade Vipassana 
promove a 38ª edição do 
curso Mindfulness Based 
Stress Reduction (MBSR), 
referência mundial na 
área da meditação

passamos a olhar a vida com muito mais aber-
tura e consciência. Esse benefício é sentido logo 
nas primeiras semanas do programa, a maioria 
absoluta dos alunos relatam seus ganhos desde 
muito cedo no curso”, alega Neiva.

“A maioria dos nossos participantes vêm 
por indicação de psicólogos, médicos e psi-
quiatras, então nós já sabemos que boa parte 
dos sintomas psicológicos e físicos tem fundo 
emocional”, compartilha Souza. “O programa, 
aliado à terapia e ao processo psicoterapêuti-
co convencional, pode amplificar os resulta-
dos das pessoas em busca do autoconheci-
mento. É muito importante ressaltar que, nos 
tempos de hoje, é essencial fazermos terapia 
para que possamos conhecer nossa mente e 
o motivo de termos alguns sintomas psicoló-
gicos e físicos. A meditação e o MBSR são co-
mo um complemento desse processo de au-
toconhecimento”, defende.

Meditação para todos

Além do MBSR, a Sociedade Vipassana ofere-
ce, desde 2008, diversos cursos de meditação em 
Brasília. “Nós somos uma entidade sem fins lu-
crativos que tem como objetivo ensinar a medi-
tação e a prática da meditação”, define Régis Gui-
marães. A organização, não religiosa e não sectá-
ria, é dedicada à prática e aos ensinamentos da 
meditação Vipassana, também conhecida como 
meditação da plena atenção ou mindfulness.

Esta técnica de meditação permite uma 
melhor percepção da realidade e causa me-
lhora expressiva da concentração, atenção, 
memória e organização mental, assim como 
a diminuição da percepção de fadiga, fatores 
que atuam diretamente no desempenho pro-
fissional. Entre os principais serviços ofertados 
pela Sociedade Vipassana, encontram-se os 
programas de meditação para iniciantes, me-
ditação em grupo e retiros voltados para os já 
familiarizados com a prática, além de conteú-
dos on-line, como vídeos e podcasts.

Na rede pública de ensino do Distrito Fe-
deral, o método de Plena Atenção na Escola 
(PAE), ofertado pela organização desde 2016, 
tem se destacado. O PAE trata-se de um pro-
grama laico e baseado em evidências científi-
cas de ensino da prática de plena atenção co-
mo ferramenta para o bem-estar dos educado-
res e alunos na sala de aula. Para a aplicação do 
método, os educadores recebem suporte pa-
ra integrar a prática no dia-a-dia, além de um 
treinamento para aplicar a técnica com os alu-
nos. Atualmente, cerca de 55 colégios da rede 
pública do DF contam com professores trei-
nados para executar o PAE.

Para os interessados, a Sociedade Vipassa-
na oferece um manual próprio com o objetivo 
de orientar educadores na condução do méto-
do. O treinamento dura quatro meses on-line e 
contempla atividades de apoio à prática e um 
roteiro de planejamento da aplicação do PAE.
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A 
goleada do Flamengo dian-
te do Tolima, ontem, no 
Maracanã, significou mais 
do que a classificação para 

realizar um duelo brasileiro con-
tra o Corinthians nas quartas de fi-
nal da Libertadores. O jogo diante 
da torcida no Maracanã marcou o 
reencontro do rubro-negro com as 
boas atuações na competição con-
tinental. Bem em todos os setores 
do campo, o time carioca não to-
mou conhecimento para massa-
crar os colombianos, por 7 x 1.

Apesar de estar invicto na Li-
bertadores — sete vitórias e um 
empate em oito partidas —, o Fla-
mengo carecia de uma apresenta-
ção para encantar o torcedor no 
torneio. Ontem, o time do quitou 
a dívida com juros. Organizado na 
defesa, o rubro-negro contou, ain-
da, com uma atuação inspirada de 
peças como Arrascaeta, Pedro e 
Gabi. Com as estrelas brilhando, 
os cariocas dominaram. O técni-
co Dorival Júnior, inclusive, indica 
ter o melhor modelo de casamen-
to entre os dois atacantes. “Eu ti-
nha isso na minha cabeça: pode-
riam jogar juntos. Jogadores de al-
to nível se entendem”, destacou o 
treinador em coletiva.

O primeiro gol, porém, nasceu 
do bom entendimento de Pedro 
com Arrascaeta. Os dois jogado-
res tabelaram e o camisa 21 deu 
chute rasteiro certeiro logo aos 
cinco minutos. O gol deu ao Fla-
mengo a tranquilidade necessá-
ria para se lançar o ataque e per-
der boas chances com Arrascae-
ta e João Gomes. O segundo saiu 
de jogada entre Pedro e Gabigol. 
O camisa nove recebeu passe de 
calcanhar e contou com bate-re-
bate para ampliar a vantagem.

O show rubro-negro seguiu na 

LIBERTADORES Flamengo e Palmeiras goleiam Tolima e Cerro Porteño e confirmam classificação para as quartas de final 
com bastante moral. Rubro-negro vence na batuta de Pedro, autor de quatro. No alviverde, Rony, enfim, marca de bicicleta

Muita fome de gols
DANILO QUEIROZ

Sob o comando de Dorival Júnior, Pedro e Gabigol fizeram a melhor partida da parceria com a camisa rubro-negra e lideraram o impactante triunfo

Mauro Pimentel/AFP

Fla encaminha dois jogos para o DF

O Maracanã fará mais uma pausa para cuidar do gramado e o 
Flamengo deve desembarcar no Distrito Federal para duas partidas 
seguidas. Sem poder contar com o estádio carioca por 20 dias, o 
rubro-negro encaminha os jogos contra Coritiba, em 16 de julho, 
e Juventude, quatro dias depois, para o Mané Garrincha. Os dois 
compromissos são válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro. 
No período, o Fluminense tem um duelo contra o Bragantino. O jogo, 
porém, ainda está sem um novo palco definido.

Giro Esportivo

Ceará vai às quartas
O Ceará está nas quartas de final 
da Sul-Americana. Em uma grande 
atuação no Castelão lotado, o Vozão 
voltou a vencer o The Strongest, por 
3 x 0, e carimbou o passaporte para a 
sequência da competição.

Atlético-GO x Olimpia
O Atlético-GO terá que correr atrás 
do prejuízo na Sul-Americana. Após 
perder por 2 x 0 para o Olimpia, no 
Paraguai, o time precisa vencer, às 
21h30, por ao menos dois gols de 
diferença para forçar os pênaltis.

Liga das Nações
O Brasil iniciou a terceira e última 
etapa da fase classificatória da Liga 
das Nações, em Ozaka, no Japão, 
com vitória sobre a Alemanha, 
ontem, por 3 sets a 1. Hoje, às 6h, o 
rival do time masculino é o Canadá.

Peixe se despede em casa
O Santos está eliminado da Copa 
Sul-Americana. Ontem, o Peixe 
recebeu o Deportivo Táchira na Vila, 
saiu atrás no placar, mas buscou o 
empate e levou para os pênaltis. Na 
decisão, foi derrotado por 4 x 2.

São Paulo x U. Católica
Com uma confortável vantagem 
contra a Universidad do Chile, o São 
Paulo joga no Morumbi, às 21h30, 
para carimbar a classificação na Sul-
Americana. O tricolor superou três 
expulsões e venceu a ida por 4 x 2.

Mundial de Oregon
A CBAt resolveu apostar em um 
grande ídolo do atletismo para 
incentivar e inspirar os atletas no 
Mundial de Oregon, nos Estados 
Unidos, de 15 a 24 de julho: Joaquim 
Cruz será o chefe da delegação.

Felipe Santos/Ceará Paulo Pinto/AFP Alan Deyvid/Atlético-GO Divulgação/São Paulo Divulgação/FIVB Wagner Carmo/CBAt

 »Leão joga a vida

Ameaçado de rebaixamento no 
Brasileirão, o Fortaleza quer 
continuar fazendo história na 
Libertadores. Hoje, o Leão visita 
o Estudiantes-ARG por uma vaga 
nas quartas de final. O jogo de 
volta das oitavas começa às 21h30, 
no estádio Jorge Luis Hirschi, com 
transmissão da ESPN.

Verdão avança 
com méritos 

VICTOR PARRINI*

Imponente, o Palmeiras 
goleou o Cerro Porteño por 5 x 
0, ontem, no Allianz Parque, e 
confirmou a presença entre os 
oito melhores times da Liberta-
dores. Além da vitória contun-
dente diante do seu torcedor, 
o Verdão voltou a bater marcas 
expressivas jogando pelo princi-
pal torneio do continente. Autor 
de dois gols, Rony fez um deles 
de bicicleta.

Com a vaga garantida, o Pales-
tra se tornou o primeiro brasileiro 
a chegar às quartas da Libertado-
res em cinco edições consecuti-
vas. A exibição de gala em casa 
também rendeu ao time o recor-
de vitórias seguidas da competi-
ção. Desde a final do ano passa-
do contra o Flamengo até o jogo 
da volta das oitavas de ontem, o 
Palmeiras coleciona nove triunfos 
em sequência, superando os oito 
êxitos ininterruptos do Peñarol de 
1966 e do Vasco de 2001. 

Os comandados de Abel Ferrei-
ra ainda miram novos recordes na 
atual disputa. Vivendo excelente 
momento, eles querem atingir a 
maior sequência invicta da his-
tória do torneio, que pertence ao 
próximo rival na competição: o 
Atlético-MG, com 19 jogos sem 
derrotas. Hoje, os paulistas come-
moram 16 partidas sem tropeços 
pelo torneio. Ainda em data a ser 
definida, Verdão e Galo se reen-
contram na reedição da semifinal 
do ano passado.

* Estagiário sob a supervisão  
de Danilo Queiroz

TÊNIS

Em bom ano, Bia Haddad destaca equilíbrio em quadra
Bia Haddad foi uma potência 

em 2022, com as conquistas inédi-
tas dos WTA de Nottingham e Bir-
mingham e um desempenho con-
sistente em quadra no melhor ano 
da carreira. Amadurecida após 
uma rotina desafiadora, a tenista 
segue com os pés no chão. Se vive 
ótima fase nas quadras, sabe bem 
que, no passado recente, enfren-
tou uma suspensão por doping e 
sucessivas cirurgias. O equilíbrio 
mental é uma das chaves para os 
seus ótimos resultados.

“Passei por momentos muito 
duros. Quando você tem equilí-
brio na vitória, é mais fácil de con-
seguir isso também na derrota. 
Eu estou vivendo um momento 

muito bom. Eu fico feliz mesmo 
é de proporcionar essa alegria à 
minha família, em especial, aos 
meus avós”, disse Bia, que chegou 
ao Brasil da Europa ontem.

“É um momento especial e 
muito bacana. Essas oito sema-
nas foram vividas da mesma for-
ma como todas as outras do ano. 
Foram positivas”, emendou. Em 
abril, Bia Haddad ocupava a 65ª 
posição no ranking da WTA nas 
simples e, hoje, já pulou para a 28ª 
colocação. Nas duplas, é a 26ª.

Bia voltou a reforçar o trabalho 
do técnico Rafael Paciaroni pela 
evolução no seu jogo e melhora na 
agressividade em quadra. A par-
ceria entre os dois vem rendendo 

ótimos resultados. A brasileira 
sabe que o alto nível do circuito 
traz muitos desafios, mas projeta 
desempenhos mais expressivos. 
“Minha expectativa para o Aberto 
dos EUA é a mesma de Wimble-
don. Penso em uma terceira roda-
da e, quem sabe, uma final”.

As férias de Bia Haddad se 
encerram na segunda-feira e a 
próxima parada será no WTA de 
San José, na Califórnia. A tenista 
também jogará em Toronto, no 
Canadá, e Cincinnati, nos Esta-
dos Unidos, antes da disputa do 
US Open. O foco para alcançar 
as metas está claro. “É seguir 
cada vez mais com o jogo agres-
sivo”, prospecta a brasileira.

Semis de Wimbledon

Um dos únicos três tenistas 
que venceu Rafael Nadal em 2022, 
Taylor Fritz não conseguiu repe-
tir a dose, ontem, nas quartas de 
final de Wimbledon. O americano 
deu muito trabalho para a lenda 
espanhola, mas foi derrotado por 
3 sets a 2, após parciais de 3/6, 
7/5, 3/6, 7/5 e 7/6 (10/4), em um 
duelo de 4h20, durante as quais 
Nadal precisou lidar com dores. 
Em Em busca do bicampeona-
to de Wimbledon no feminino, a 
romena Simona Halep se colocou 
nas semifinais ao bater a america-
na Amanda Anisimova por 2 sets a 
0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Tenista vem de dois títulos recentes: os WTA de Nottingham e Birmingham

Jon Buckle/WTA

Vinícius Palheta/Fortalezaetapa final. No primeiro minu-
to, Pedro fez o terceiro. O quarto 
saiu em bela jogada individual de 
Gabigol. Após escanteio, Quiñó-
nes diminuiu para os colombia-
nos, mas isso não diminuiu o ím-
peto dos rubro-negros. Em no-
va jogada lateral, Pedro colocou 
mais um na conta do Flamen-
go. O atacante ainda participou 
da jogada do sexto, anotado por 
Matheus França. A noite mágica 

do camisa 21 do rubro-negro foi 
concretizada com o sétimo.

A apoteótica noite fez Pedro en-
trar para a história do Flamengo 
como primeiro jogador a marcar 
quatro vezes com a camisa rubro-
negra em uma partida de Liberta-
dores. “Foi um dos jogos mais im-
portantes da minha carreira. Vou 
lembrar pelo resto da minha vida. 
Fiz quatro gols graças ao trabalho 
de todos”, disse o atacante.



Brasília, quinta-feira, 7 de julho de 2022 — CORREIO BRAZILIENSE  Diversão & Arte — 19

CRUZADAS

HORÓSCOPO

© Ediouro Publicações — Licenciado ao Correio Braziliense para esta edição

www.quiroga.net // astrologia@oscarquiroga.net
su

do
ku

 d
E 

on
tE

m

di
rE

ta
s 

dE
 o

n
tE

m

Por oscar Quiroga

Data estelar: Lua quarto 
crescente em Libra. o olhar 
dos outros sobre nós é de 
grande valor na construção 
de nossas identidades, e 
apesar da contemporânea 
ideia de que deveríamos nos 
tornar independentes e não 
nos importarmos nem um 
pouco com o olhar alheio 
sobre nossas existências, 
para sustentar essa atitude 
precisamos anular o que, de 
qualquer maneira, continuará 
se expressando: o olhar dos 
outros sobre nós é de grande 
valor. tão essencialmente 
importante é o olhar alheio 
que, quando amamos, não 
queremos que esse amor 
seja nosso apenas, queremos 
que alguém se aproprie 
desse amor, que o faça seu, 
alguém que nos devolva 
esse amor sentido como 
se fosse novo e reluzente, 
algo diferente de nós. os 
olhares trocados sintetizam 
as explicações que nenhum 
de nós seria shakespeare 
o suficiente para descrever 
ou expressar em palavras. 

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Este é o momento em que você 
pode cavalgar sobre suas certezas, 
e se convencer de que tudo que 
contrariar você seja um desafio 
para provar que a razão está 
do seu lado. Pode estar e pode 
não estar, veremos. Em frente.

assuntos que não deveriam ser 
postos sobre a mesa, porque 
ainda imaturos, acabam vazando 
e, de uma forma ou de outra, 
pela exposição, sua alma se vê 
obrigada a dar explicações sobre 
o que ainda está indefinido.

as acomodações necessárias, diante 
de tudo que vem mudando, se 
tornam, a partir deste momento, 
mais urgentes, porque continuar 
encaixando a realidade diferente 
no mesmo formato anterior 
não tem como dar certo.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

muito poderia ser feito, porém, 
quando não há boa vontade 
disponível, nada é feito, tudo fica 
na promessa, na potencialidade. 
Há momentos para tudo, 
até para perder tempo entre 
o céu e a terra. É por aí.

Faça o que der tempo de fazer, 
evite se cobrar um desempenho 
que, neste momento, seria 
exagerado. Faça o que der tempo, 
o que estiver ao seu alcance, 
e encontre satisfação em agir 
assim, sem grandes exigências.

a confiança é uma moeda rara 
nos relacionamentos, porque 
as pessoas não confiam sequer 
em si mesmas, são cientes de 
suas contradições interiores e 
de o quanto seriam vítimas de 
cair em qualquer tentação.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

tudo que você sabe está sabido, 
a questão agora é como fazer 
para sentir o mesmo ardor de 
outrora, quando você não sabia o 
que sabia, e se via diante de tanto 
conhecimento. Essa inocência 
mental há de ser recuperada.

Faça acontecer, em vez de esperar 
que aconteça. isso, que deveria 
ser uma obviedade que seria 
ridículo afirmar, acaba sendo 
um lembrete de o quanto a 
atividade acontece dissociada da 
maior parte dos pensamentos.

de detalhe em detalhe se desenha 
o grande panorama, assim como 
também, de pequeno em pequeno 
passo se trilha um grande caminho. 
os detalhes têm sua importância, 
mas com certeza, há alguns 
que não merecem atenção.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

mantenha o ambiente no qual você 
passa uma boa parte do tempo o 
mais harmonioso possível, fazendo 
as intervenções pertinentes para 
ter aromas, cores e formas que 
agradem a percepção. a beleza é 
fundamental, agora e sempre.

muito se sabe, pouco se conhece, 
assim andam as coisas entre o céu 
e a terra. se sabe, por exemplo, 
que a informação é um poder, 
porém, se desconhece o tipo de 
poder que ela representaria. 
E tudo vira um caos.

tudo custa, tudo tem um preço, 
tudo cria consequências, porém, 
nem sempre a alma é consciente 
do que está envolvido em cada 
pequeno ou grande gesto que 
fizer. E, no entanto, vale a pena 
adquirir essa consciência.

SUDOKU

grau de dificuldade: médio www.cruzadas.net

Por JosÉ carLos ViEira

TANTAS Palavras
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o 
carioca Flavio Cavalcanti Jr. 
chega a Brasília hoje para uma 
noite de autógrafos do seu 
mais novo livro, Senhor TV: A 

vida com meu pai, Flavio Cavalcanti, 
pela editora Matrix. O encontro será 
na Livraria da Travessa, no Casa Park 
Shopping, das 18h30 às 21h30.

Como o subtítulo indica, o livro 
reúne uma compilação de histórias 
divertidas, bizarras e surpreendentes 
do pai do escritor, e até algumas dele 
próprio. Flavio Cavalcanti (1929-1986) 
foi um dos grandes comunicadores da 
história da televisão brasileira, tendo 
passado por diversas funções no au-
diovisual. Com sucesso em audiên-
cia nos anos 1960/70, o apresenta-
dor-repórter conduziu o programa 
Um instante, maestro! na antiga TV Tu-
pi, e recebeu várias estrelas nacionais 
e estrangeiras nos estúdios, como Pe-
lé, Roberto Carlos, Elis Regina, Chico 
Anysio e Stevie Wonder.

Senhor TV é um livro de filho para pai, 
que surgiu da vontade de Cavalcanti Jr. 
de relatar mais histórias que ainda não 
haviam sido contadas ou devidamente 
detalhadas. Na obra, esse desejo tornou-
se possível a partir do sentimento de 
intimidade que o autor sente por Fla-
vio. Em entrevista, Cavalcanti Jr expli-
ca que “já foram escritos livros sobre 
meu pai. Minha mãe escreveu o livro 
Meu Flavio. Já Léa Machado, nossa 
amiga e assistente de papai por mais 
por 10 anos, escreveu Um instante, 
maestro. Mas eu sentia que tinham mais 
histórias para contar além destas, afinal, 
eu o acompanhava, trabalhava com ele 
e conhecia tudo de sua vida.”

Entre as histórias a respeito da 
polêmica vida e trajetória televisi-
va de Cavalcanti, o livro traz os pri-
meiros movimentos dele no jorna-
lismo e relatos conhecidos, como 
o período em que ele foi retirado 
do ar pela censura federal durante 
a ditadura, as distintas entrevistas 
que conduziu com Getúlio Vargas e 
com o presidente americano John 
Kennedy, a vez em que se pendurou 
no relógio da Central do Brasil (RJ) 
para conversar com um homem da 

 » gioVanna dos santos

Memórias de pai para filho

LIVRO

Flavio Cavalcanti e Roberto 
Carlos durante o Programa Flavio 
Cavalcanti para a TV Tupi, em 1971

arquivo pessoal

POEMA CORROMPIDO
 
Não me permito mais lançar um poema ao céu,
a fim de acelerar os batimentos do coração.
Marias e Clarices não me compreenderão.
Optei por um poema hermeticamente cínico,
que saia do êxtase para o estado mínimo.
 
Nada de prazeres de esquina em esquina.
Nada do amor de Lennon entre mim e ti.
Nada de mimimi!
 
Falo à revelia dos que gostam de me ouvir.
 
Noélia Ribeiro

manutenção, e o encontro com Te-
nório Cavalcanti no programa Noite 
de Gala (TV Rio). Neste último, Ca-
valcanti o desafiou a raspar a famosa 
barba, fato que lhe rendeu muita au-
diência e insatisfação. O evento con-
cluiu-se com Tenório jogando Flavio 
na piscina de sua própria casa.

“Em Senhor TV, eu explico em deta-
lhes como que essas histórias acontece-
ram. Eu acho que essa é a maior curio-
sidade do livro, ele está funcionando 
muito bem”, conta Flavio Jr. “Aqui no 
Rio, ele agradou muito, então estou 
ansioso para ir à Brasília para a noite 
de autógrafos. Morei muitos anos na 
capital, então tenho vários amigos que 
deixei e sinto saudades.” Como o pai, 
Flavio Cavalcanti Jr atuou na cena do 
audiovisual do país. Trabalhou no mer-
cado publicitário, no Grupo Bloch (Re-
de Manchete) e ao lado de Silvio Santos. 
Hoje, segue como consultor e escritor.

Estagiária sob a supervisão 
de Severino Francisco

A VIDA COM MEU PAI  
FLÁVIO CAVALCANTI/ 
ED. MATRIX

de Flávio cavalcanti Jr.
noite de autógrafos, hoje, 
no casa Park shopping, às 18h30
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 O personagem 
mítico Thor volta às 
telonas em filme que 

promete uma nova fase 
do herói, marcada pelas 

surpresas do amor 
e pela narrativa ágil

U
m dos heróis da for-
mação original dos 
Vingadores, Thor li-
dera a principal es-

treia da semana nos cinemas. 
O Deus do Trovão chega com 
uma nova aventura no longa 
Thor: amor e trovão, o quar-
to filme solo do personagem 
e a oitava aparição dele no 
Universo Cinematográfico 
Marvel (MCU). A estreia do-
mina a maioria das salas da 
capital com horários que co-
meçaram desde a pré-estreia, 
ocorrida ontem.

Após a última aparição 
de Thor partindo em uma 
aventura com os Guardiões 
da Galáxia, reencontramos 
o protagonista entrando em 
forma, junto da equipe cós-
mica e recebendo um pedido 
de ajuda da amiga Lady Sif. 
Gorr, o Carniceiro dos Deus, 
está em uma missão de vin-
gança contra os deuses e até 
Zeus, aqui vivido por Rus-
sell Crowe, sucumbiu a ira 
da missão. Junto a Valkíria e 
Korg, o Vingador luta contra 
a ameaça, até que a ex-na-
morada, Jane Foster, como 
a Poderosa Thor chega para 
salvar o dia.

“Thor é o primeiro persona-
gem do Universo Cinematográ-
fico Marvel (MCU) a receber um 
quarto filme, então eu que-
ria fazer uma coisa diferente. 
Eu sempre quero fazer me-
lhor quando estou vivendo 
o Thor”, afirma Chris Hems-
worth, em entrevista feita pe-
la Disney e cedida ao Correio. 
O filme é ponto-chave para 
mudança do personagem, que 
terá que lidar com a própria 
jornada sem as ligações fa-
miliares, com o reino natal de 
Asgard nem com um grupo es-
pecífico como os Vingadores. 
“Ter a chance de fazer mais um 
filme é simplesmente fantásti-
co”, complementa.

O personagem passa por 
uma grande renovação, não 
só porque perdeu a barriga 

 » ÂNDREA MALCHER*
 » PEDRO IBARRA
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O romantismo 
toma conta da 
trama de Thor: 

o amor e o 
trovão

que ganhou em Vingadores 
ultimato, mas desde Thor: 
Ragnarok a forma como o 
Thor se apresenta em cena 
é mais leve. O dramalhão 
dá lugar a uma ingenuida-
de que quase soa como crí-
tica ao personagem e, apesar 
de ele se perceber como um 
Deus,  sabe que não é mais 
intocável, que o poder dele 
não é o maior de todos.

“Foi uma pressão muito 
grande fazer este filme. Thor: 
Ragnarok realmente subiu o 
sarrafo e as expectativas sobre 
o novo longa são altas”, conta 
o ator principal. Realmente, 
não foi só uma mudança nos 
aspectos narrativos do perso-
nagem. O nervosismo não é 
infundado. Ragnarok chegou 
aos cinemas faturando US$ 
122,7 milhões, só na estreia 
norte-americana, e acumu-
lou US$ 854 mi nas bilhete-
rias mundiais durante os me-
ses em cartaz.

Um dos principais nomes 
por trás dessa grande mudan-
ça é o do diretor Taika Wai-
titi. Ele é o primeiro a diri-
gir mais de um filme do Thor 
e deu uma nova estética às 
cenas envolvendo o persona-
gem. “Desde a primeira vez 
que trabalhamos juntos, eu já 
sabia que estávamos fazendo 
algo grandioso. O trabalho de-
le é sobre fazer coisas novas e 
não ficar preso em só um sen-
tido”, reflete Hemsworth.

Para o novo filme o tema é 
amor e trovão. O retorno de Ja-
ne Foster como a escolhida pe-
lo famoso martelo Mjolnir pa-
ra se tornar a Poderosa Thor 
vai mexer com o lado românti-
co do herói. “Taika está levando 
o filme para uma direção de co-
média romântica, o que é mui-
to único para o gênero de super
-heróis”, adianta o intérprete do 
Deus do Trovão.

Outra novidade em Amor 
e trovão é Zeus e a mitolo-
gia grega dividindo cena com 
os asgardianos, responsáveis 

pela humanidade abraçar 
os deuses nórdicos. Russell 
Crowe e sua interpretação do 
maior deus grego, junto com 
a entrada de Christian Bale 
nas águas Marvel, são algu-
mas das razões para a ante-
cipação que tomou conta dos 
fãs. Aliás, o visual assustador 
que Bale recebeu constrói um 
assustador vilão que facilmen-
te ganha espaço no panteão 
dos malvadões, com Thanos, 
Hela ou Ultron.

Waititi traz de volta dois 
personagens que em pouco 
tempo se tornaram preferidos 
da base de fãs: o engraçado 
companheiro de lutas (reais 
ou em videogame), Korg, in-
terpretado pelo próprio di-
retor, e Tessa Thompson re-
torna como Valquíria, a “rei” 
de Nova Asgard.

Como sempre, os lança-
mentos da Marvel chegam 
cercados de mistério, prote-
gendo os olhos e ouvidos do 

público de todo e qualquer 
spoiler. No entanto, é possí-
vel cravar duas máximas: o 
filme bate nas telas rechea-
do do humor que vem sen-
do marca registrada do Deus 
do Trovão e com a Podero-
sa Thor e seu retorno triun-
fal finalmente saberemos se 
Thor além de deus é o último 
dos românticos.

* Estagiária sob a supervisão 
de Severino Francisco.
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IMÓVEIS
COMPRA E
VENDA

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

e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras

e Fazendas
1.7 Serviços e

Crédito
Imobiliário

1.1 APARTHOTEL

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

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

3 QUARTOS

OPORTUNIDADE!!!
R 30 Sul. Ed. Osmar
Castanho 3 qtos, 1suíte,
elevador, gar. R$ 520
mil. 98413-8080 c8081

1.2 ÁGUAS CLARAS

R 22 Residencial Macha-
do de Assis. Oportunida-
de, 3 qtos com suite ao
lado da estação do me-
trô, lazer, vista livre, R$
580 mil. 61-999843536

4 OU MAIS QUARTOS

OPORTUNIDADE!!
205 4 QTOS, 2 suítes,
DCE, reform, 2 vagas,
160m2, área lazer com-
pl. 98413-8080 c8081

JRC VENDE!!!
AV FLAMBOYANT 4
qtos,3stes,nascente.va-
zado,3vgsgar,189m2pri-
vativo. R$ 1.100.000,00.
98413-8080 c8081

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

ASA NORTE

QUITINETES

713 27 M2 sl qt coz c/
arms nasc 1º and R$
200mil 99270-4705
912- SGAN Ed.Master
Place Bl.J.Vendo kit por
R$240.000.Sala, qto, co-
pa, wc e garagem. Saba-
ck 3445.1105 CJ 3506
912- SGAN Ed.Master
Place Bl.J.Vendo kit por
R$240.000.Sala, qto, co-
pa, wc e garagem. Saba-
ck 3445.1105 CJ 3506

1 QUARTO

704/705 APTO 1º and
51m2 doc ok div em qto
sl coz e wc 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

1.2 ASA NORTE

2 QUARTOS

OPORTUNIDADE!!
210NORTE 2 qtos, 1 suí-
te, 2 wc, refornado,
garagem,79m2,lazercom-
pleto, andar alto. Tr:
98413-8080 c8081

103 CLN bl. A apto com
46m2 2qtos sala peque-
na wc e cozinha. R$370
mil. Tr: (61)99136-4430

3 QUARTOS

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

OPORTUNIDADE!!
108NORTE 3 qtos, 1 suí-
te, closet, vagas para 2
carros, original. R$
1.170.000,00 Tr: 98413-
8080 c8081

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

OPORTUNIDADE!!!
408 SQN Vdo 3qtos va-
zado 1ºandar 96,94mts
99551-6997 c8998

PORTEIRO DIA E NOITE
408 SQN 3qts ste DCE
varandão nasc 1º and
96m2 úteis bl reformado
e meio de quadra MAPI
98522-4444 CJ27154

4 OU MAIS QUARTOS

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

F LAT MOB I L IADO , APTO DE

1 QUARTO , SETOR

HOTELE IRO NORTE , ÓT IMA

LOCAL I ZAÇÃO . PAGAMENTO

QU INZENAL R$ 2MI L OU

MENSAL R$ 4M I L .

F LAT ALL IA APART
ALUGO SEM F IADOR

I NTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO :
+556 1 99594 -8437 WHATSAPP

1.2 ASA SUL

ASA SUL

1 QUARTO

CRS 516 - Bl."C" (Entr.
10 - pela W2). R$
300.000. Sala/var. 1/4,
arm., wc, coz/arm., á.
serv., Saback Imóveis F/
3445.1105. C/3506

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

6º ANDAR VISTA LIVRE
106 SQS 2qts mais
DCE armários piso cerâ-
mica bloco reformado e
c/ salão de festas MAPI
98522-4444 CJ27154
113 SUL 2qts DCE vaz
3and v.livre nasc 86m2

gar 99602-2533 c5963

OPORTUNIDADE!!
515 SUL 2 qtos, wc soci-
al, sala, cozinha, nascen-
te. Excelente valor. Tr:
98413-8080 c8081

3 QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA
102 A 416 SUL 3qts pag-
to imediato. 99109-6160
Zap Sr Imóveis c9417
303 VAZADO suite
DCE gar desoc 99275-
8882 www.phimoveis.
com.br cj6210

4 OU MAIS QUARTOS

O MELHOR DA QUADRA
216 SUL 4qtos sendo
2stes. Todo reformado.
213m2 util. Tr: 99567-
0883 c10859

1.2 ASA SUL

**PARTICULAR**
312 SQS 04 qtos, refor-
mado , mob i l i a do ,
449m2. S/ interm.,com o
prop. Tr: 99559-2539

OPORTUNIDADE
316 SUL 4qtos sendo
2stes+escri. 247m2 util.
Melhor qd da Asa Sul.
Tr: 99567-0883 c10859

GUARÁ

3 QUARTOS

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

SAMAMBAIA

2 QUARTOS

QR 412 79m2 2qtos
2and nascente 1vaga
R$ 250 mil 98151-7419

3 QUARTOS

QI 416 Resid Portal do
Sol 3 qts sendo 1 suíte
frente livre armários 1 va-
ga garagem excelente
área lazer. Obs: Piscina,
churrasqueira, salão de
festas p/ mais de 60 pes-
soas, quitado registrado.
Aceito financiamento
3352-0064 99974-5385
c j 7 0 9 7 w w w .
geraldovieira.com.br

SOBRADINHO

3 QUARTOS

QD02Vendoapartamen-
to Moderno com 3qtos 2
banheiros Garagem des-
coberta 99958-3595

1.2 SUDOESTE

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

BLOCO PASTILHADO
QRSW 07 2º and 2qts,
estacionamento atrás
do bloco R$ 555mil AC.
Financiamento. MAPI
98522-4444 CJ27154
QRSW072qtos reforma-
d o d e s o c u p
98401-3270/ 3327-0621
c472

4 OU MAIS QUARTOS

REFORMADÍSSIMO!!
SQSW 300 4stes, todos
c/ closet, arms planeja-
dos, DCE, lazer compl.,
vista livre, de canto, 3
vgas, 260m2.Oportunida-
de! 98413-8080 c8081

TAGUATINGA

2 QUARTOS

1.2 TAGUATINGA

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

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

OUTROS ESTADOS

2 QUARTOS

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

1.3 CASAS

ÁGUAS CLARAS

4 OU MAIS QUARTOS

QS 08 Areal ótimo sobra-
do todo no porcelanato
energia solar nos 2 ba-
nhsecozinha, bem locali-
zado (61)99901-0712

ASA SUL

3 QUARTOS

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

1.3 LAGO SUL

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

QI 17 Conj 7 casa 4 tér-
rea piscina sauna e
churr 3248-0230 propr

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

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

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

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

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

PARK WAY

4 OU MAIS QUARTOS

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

SOBRADINHO

4 OU MAIS QUARTOS

CONDALTO daBoaVis-
ta Vendo casa com 4
quartos 292m2. Finan-
cio, valor R$ 1520mil.
Acessar: youtu.be/
f hNNJYYP-Z8 61 -
985192311
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1.3 TAGUATINGA

1.3 CASAS

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

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

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

1.3 TAGUATINGA

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

4 OU MAIS QUARTOS

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

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

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ASA NORTE

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

1.4 ASA SUL

ASA SUL

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

SALAS

ASA SUL

VENDO SALAS !!!
SCS QD 01 várias op-
ções R$56 mil até R$
90mil 999751999 c8145

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

TAGUATINGA

OPORTUNIDADE ÚNICA!!
CNG 02 Excelente sala
c/wc frente nasc 99585-
8326 981701936 c4138

ED ALAMEDA TOWER
Alugo Sala com 67m2,
02 wc, no 8º andar. Tra-
tar Jorge 98122-9816

1.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

ÁGUAS CLARAS

QD 102 proj.resid., proj.
aprov. (alvará). Faz 16
and 98581-1244 c2005

CEILÂNDIA

QNN 08 Conj. B Lt 06
vdo lote comercial na
Via Leste 3371-2933

1.5 JARDIM BOTÂNICO

JARDIM BOTÂNICO

COND ALPHAVILLE
451 m2 R$250 mil. Opor-
tunidade! 99270-4705

TORORÓ PARK Miran-
te 600m2 alto padrão ex-
cel invest 992704705

JARDIM INGÁ

PARQUEESTRELADal-
va IX. Excel. Oportunida-
de lotep/comercio/ indus-
tria/ escola. 1.180m2 fren-
te p/ pista. 99585-8326
981701936 c3505

PARK WAY

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

SAAN/SIA/SIG/SOF

SIA TR 02 área 5.000
m2, só incorporação/ per-
muta 99197-2839 c2005

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

1.5 VICENTE PIRES

VICENTE PIRES

OPORTUNIDADE ÚNICA
R 06 Vendo Excelente lo-
te. Frente p/ avenida
99624-8852 c13499

OUTROS ESTADOS

CABO FRIO RJ Vendo
3 lotes, Praia Peró R$
180mil. 61 99961- 6481

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

PONTE ALTA DF Nú-
cleo Rural Casa Grande
vdo ótima chácara c/20.
000m2, 2 excelentes ca-
sas,ótimaestruturaquita-
da escriturada 3352-
0064 99974 - 5385
c j 7 0 9 7 w w w .
geraldovieira.com.br

JRC IMÓVEIS
RAJADINHA DF Vendo
Chácara beira do Rio
São Bartolomeu, várias
frutíferas, poço artesia-
no, galpão, fechada, ca-
sa com 3qtos, 1.800m
do asfalto. R$ 300 mil.
Tr: 98413-8080 c8081
SANTA MARIA DF chá-
cara 35km do P.Piloto
próx. Cond Alphaville e
DF 140 2 casas córrego
4hec. R$1.900.000. Tr:
(61) 99270-4705
SANTO ANTÔNIO do
Descoberto-GO - 50hc.
lindo sítio, curral, muita
água Ac. imóvel c/prop.
99981-9390 cj4371

JRC IMÓVEIS
BRASILINHA GO Ven-
do 173 hectares, morra-
da, muita água, córrego.
45km de BSB R$ 600
mil. 98413-8080 c8081

1.6 OUTROS ESTADOS

OUTROS ESTADOS

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

SÃO GABRIEL GO div
c/ DF, 2.000 hect. 13 pi-
vôs,beiraBR,1.300malti-
tude, 189 milhões 61
99197-2839 c2005

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

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

2
IMÓVEIS
ALUGUEL

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

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.1 APARTHOTEL

ALUGA-SE FLAT
SEM FIADOR

ALLIA APART SHN
QD.05 Confort. Se prefe-
rir pague a quinzena
R$2mil ou R$4mil/mês.
61 99594-8437 Somen-
te interessados Whats

2.1 APARTHOTEL

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

2.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

3 QUARTOS

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

ASA NORTE

2 QUARTOS

309 ÓTIMA quadra 2qts
sala wc ar cond. semi no-
vo, coz, área serv, DCE
gar . 99276-7727

708 W3 NORTE Alugo
Apartamento c/02 quar-
tos com armários, sala,
cozinha, área serviço, to-
dos cômodos separados
54m2, em cima do comer-
cio. Tratar: 98122-9816
Jorge

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

308 BL.K/307. R$
4.000. 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.

410 SQN Alg 3qts 1ste
arms 1ºandar R$3.500,
99983-1953 c3149

2.2 ASA SUL

ASA SUL

1 QUARTO

103 - BL.F/320 Reform.
Sala, 1/4 c/arm., wc,
coz./arms., á.serv. R$
2.100. Saback Imóveis
F/3445.1105 CJ 3506.

212 SUL BLOCO D Alu-
ga-se apto 60m2 c/
garagem. Particular Tr.
3245-5588 Comercial

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-
celenteapto.Alugomobili-
ado. Sala, 1/4c/arm, wc,
e ar cond. coz./arm., Sa-
b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 CJ 3506.
410/A/ 104R$1.800. Ex-
celente - apto. Alugo mo-
biliado. Sala , 1/4
c/arm., e ar cond. wc e
coz./arm., Saback F/
3445.1105 CJ 3506.
CRS 505 - Bl."C" Apto
01. R$ 1.200. Sala, 1/4
c/arm., wc, coz. e á..
serv. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

2 QUARTOS

205 - BL "H"/ 103. R$
2.600. Sala, 2/4 arms.,
wc coz/arms., á. serv.,
DCE. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

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.
207 AMPLO reformado
suite DCE Tr: 3328-
5757 www.phimoveis.
com.br cj6210
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2.2 ASA SUL

2.2 APARTAMENTOS

ASA SUL

3 QUARTOS

NASCENTE, 161 METROS
306 3QT suite sala gran-
de vazado c/arms 3042-
9200 ZAP: 99109--6160
SR Imóveis 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$
2.700. 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.

4 OU MAIS QUARTOS

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

CRUZEIRO

2 QUARTOS

SHCES 1 . 6 0 3 -
Bl.D/305. Prédio c/
elevador. Próx. ao Buri-
ti, eixo monumental e
ponto de ônibus. R$
2.100. Ótimo estado. Sa-
la, 2/4 c/arms., wc, coz.,
á.serv., Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506.

LAGO NORTE

QUITINETES

CA 05 lote 05 Edifício
Manoel Barros com va-
randa e garagem. R$
1.400. Tr: 99654-1085

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$ 3.100. Saback Imó-
veis 34451105 cj3506

2.3 CASAS

JARDIM BOTÂNICO

1 QUARTO

COND. QUINTAS da Al-
vorada - Qd. 05 Conj.
08, Cs. 21. 1ª locação.
R$ 2.000,00. Casa tér-
rea. Sala conjugada c/
coz., quarto/arm., wc, á.
de serviço e garagem.
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 CJ 3506.

2 QUARTOS

COND. QUINTAS da Al-
vorada- Qd. 02 Conj.14,
Cs. 26. R$ 3.500. Casa
térrea. Sala, 2/4 (sendo
1 suíte c/closet) wc, cozi-
nha equipada, á. de
serv. garagem e ampla
á. verde. Saback Imó-
veis 3445.1105 cj3506

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

SPR ALUGA
QI 11 Excel casa p/
Inst. Diplomática 4qtos
(stes) excel armários sa-
lão escritório sala de jan-
tar e estar 2DCE 4vgs
gar. Tr: 3322-2585 /
99554-8356 c/3220-DF.

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

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

2.4 SAAN/SIA/SIG/SOF

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

TAGUATINGA

EXCELENTE LOCAL!
CSB 06 174m2 p/ Clíni-
cas/Igrejas outros c1158
99880-6231/99906-6929

PISTÃO SUL-LADO HOB
QSD 11 Loja 50m2 + lo-
te 300m2 frente Shop-
ping 99880-6231 c1158

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

2.4 ASA SUL

ASA SUL

ED GOIÁS SCS sala re-
formadac/cantinhodoca-
fé 30m2- . Tr:(61)99984-
7088 / (61) 98154-8969
/ 61 3297-8969

SCS QD 02 Ed Ariston
sala c/85m2, 89m2,
110m2, 175m2 e 395m2,
c/opção de vaga de gara-
gem. Dir. c/proprietário.
3964-3144 Jorge

SGAS 910 / Via Brasil -
B l . "D " / 446. R$
1.100,00. c/33 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

SCS QD 02 Ed Ariston
sala c/85m2, 89m2,
110m2, 175m2 e 395m2,
c/opção de vaga de gara-
gem. Dir. c/proprietário.
3964-3144 Jorge

ED GOIÁS SCS sala re-
formadac/cantinhodoca-
fé 30m2- . Tr:(61)99984-
7088 / (61) 98154-8969
/ 61 3297-8969

SGAS 910 / Via Brasil -
B l . "D " / 446. R$
1.100,00. c/33 m2. Sala
c/recepção, 2 wc (ar
cond .) Saback Imóveis
- F/3445.1105 CJ 3506

2.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

CIDADES SATÉLITES

SIA TR 02 Alugo lote
com2.000m2. Tratar dire-
to com o proprietário Fo-
ne: 3964-3144 Jorge

SIA TR 02 Prédio comer-
cial com 720m2, compos-
to por subsolo, térreo e
piso superior, com va-
gas cobertas de estacio-
namento privado. Tr:
3964-3144 Jorge

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

530/17 i/M Azul Gasoli-
na 80000km usado R$
240.000 61 99421-8702

CHEVROLET

VENDO!!!
COBALT 17/17 1.4 DE
6 marchas ùn.dona revi-
sões em dia 998000200

FORD

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

HYUNDAI

HR/13 a diesel 6 mar-
chas Toda inteira. R$
75.000 Tr: 99966-6079

TOYOTA

COROLLA 16/17 Flex
branco,únicodono,qui-
tado, 142 mil km. R$
89 mil Tr.: 99934-5482

VOLKS

GOL/05 Inteiro plus
pneus novos Vdo/Troco.
99909-7931/99969-9595

LEILÃO DE
VEÍCULOS

GOL 18/19 1.6 Leilão
on-line dia 15/07 às 11
hs. Edital completo e fo-
tos: multleiloes.com Inf.
(61) 3465-2203/2542.

3.2 FIAT

3.2 CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS

FABRICANTES

FIAT

STRADA 14/15 Locker
vermelha96.000Kmcom-
pleta R$ 58mil Tratar:
3223-7007 Dorivan

VENDO!!!
STRADA 18/19 Hard
Working 1.4 Ipva/22 pg
pneus nvs. 99800-0200

VOLKS

LEILÃO DE
VEÍCULOS

AMAROK 18/19 4X4 C.
Dupla . Leilão on-line
dia 15/07 às 11 horas.
Edital completo e fotos:
multleiloes.com Inf. (61)
3465-2203/2542.

LEILÃO DE
VEÍCULOS

AMAROK 18/19 4X4 C.
Dupla . Leilão on-line
dia 15/07 às 11 horas.
Edital completo e fotos:
multleiloes.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

AUTO PEÇAS

MOTOR Retifique seu
motor, c/ garantia de 06
meses ou trinta mil, três
revisões gratuita. 98197-
9436 / 98410-6719

3.6 CONSÓRCIO

CONSÓRCIO

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

4.1 CONSTRUÇÃO E
REFORMA

CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS

AZULEJISTA
INSTALAÇÃO GERAL
d e p i s o s c n p j :
33331818000146. Tr:
61 99291-5395 Marcos

INVESTIDOR
DOBRE SEU INVESTI-
MENTO em até 6 me-
ses com garantia real
na área da construção ci-
vil. Maiores detalhes no
(61) 99942-3762

4.2 MODA, VESTUÁRIO
E BELEZA

PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS

GANHE100% lucrodivul-
gue lj virtual Atlântica Na-
tural www.omeumelhor
n e g o c i o . c o m . b r /
delivering/vencer

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

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

ODONTOLOGIA

RAIO-X ODONTOLÓGI-
COGnatus 70Kvp de co-
luna. Pouco usado. Reti-
rada local 996203247

OUTRAS
ESPECIALIDADES

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

PSICOLOGIA

PSICOTERAPIA/PSICA-
NALISTA Ressignifique
sua vida. Transforme su-
as dores em cura. Bru-
na Tagna 981089224

4.5 OUTROS PROFISSIONAIS

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

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

4.7 DIVERSOS

COLEÇÕES

COMPRA E VENDA de
coleção de moedas e cé-
dulas antigas. Whatsa-
pp 61-99236-5770 Brasí-
lia e Região

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

ELETRODOMÉSTICOS
E UTENSÍLIOS

MÁQUINA DE LAVAR
Brastemp 15kg Super
conservada, retirada
Guará II R$1.800,00.
Tr: 98353-2074

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

SERVIÇOS E PRODUTOS

SILAGEM DE MILHO
venda a granel R$
500,00/tonelada. Tratar
através do contato 61-
99861-8777 whatsapp
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5.2 MÍSTICOS

5.2
COMUNICADOS,

MENSAGENS E EDITAIS

MÍSTICOS

AMOR E DINHEIRO
ABA PAI Ajuda espiritu-
al no amor com resulta-
dos em 7 horas. Revelo
combinações de núme-
ros que fazem a pessoa
acertar os 14 números
da lotofacil, garantido re-
sultado em cartório. Cu-
ra impotência sexual e
ejaculação precose, faz
aumento peniano Zap
(61) 99149-8430 Tenho
testemunha de clientes.

AGRADECIMENTO
AGRADEÇO A MÃE *
Janapelostrabalhosreali-
zados no campo senti-
mental. Tive resultados
em 3 dias. Qualquer coi-
sa me liguem (62)
99169-7157 Que dou re-
ferência. Assinado: Ma-
nir Ferreira.

5.3 INFORMÁTICA

SUPORTE TÉCNICO

ASSISTÊNCIA 24 HO-
RASManutençãocompu-
tadores em domicílio.
99988-0077/99976-0076
Whatsapp

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

DINHEIRO E
FINANÇAS

EMPRESTIMO PESSOAL
DINHEIRO NA HORA
Para funcionário público
em geral com cheque,
desc. em folha, déb. em
conta sem consulta spc/
serasa. Tel.: 4101-6727/
98449-3461

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

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

MELHOR LOJA
COSMÉTICOS/ BELE-
ZA Ceil. Centro 180m2.
Ac imóvel vlr base 950
mil 996248862 c13499

PLANO PILOTO

LOJA PASSO Ponto na
CLS 414 linda, Reforma-
da e decorada. Alto publi-
co. 124m2. Tr. 99222-
9620

5.7 HOSPEDAGEM

5.7 TURISMO E LAZER

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

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

LUCIANA PARAENSE
Linda alto nível corpo es-
cult c/mass 305 Norte
24h 61 99906-6048

5.7 ACOMPANHANTE

MASSAGISTA PRECI-
SA-SE c/s exp. Ótimos
ganhos. (61) 3326-7752

PRECISA-SE URGENTE!!
MASSAGISTA COM
OUSEMexp. p/Valparai-
so ou Samambaia N
98152-4687 zap renata

ALUGO QUARTOS
PARAMOÇAS Asa Nor-
te. Individual no período
escolhido.6199224-5405
(só zap)

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

GEMO GOSTOSO!!
DOUGOSTOSO,pra ho-
mens legais! Mando fo-
to nua. 61 98578-5514

ORAL ATÉ O FIM
FAÇO ORAL até o fim
em homens. Surpreen-
da-se!! 61 98112-7253
WWW.SEDUCAOBSB.
COM modelos alto nível
61 98153-0736

MASSAGEM RELAX

MOSTRO MEU ROSTO!!!!!
ANA ALONGAMENTO
peniano com excelentes
resultados em Valparai-
so 61 98126-4522 zap

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

BETE TOQUES PENIANOS
COROAGULOSAbjgre-
go c/aces 61 33499203

CAROL TOP DE LUXO
REALMENTE LINDA s/
decepção 61996306790
PRECISO DE MASSA-
GISTA Fem. para traba-
lhar no SHN ótimos gan-
hos. (61) 99605-1317

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

COZINHEIRO CHAPEI-
RO e Pizzaiolo c/ exp.
Sudoeste Econom. Tr:
(61)99553-1388

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

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

PINTOR AUTOMOTIVO
CONTRATOCOMexperi-
ência carteira assinada
+ VT p/ Riacho Fundo I.
Tr: 98175-4940

RESTAURANTE
CONTRATA

ATENDENTE, GAR-
ÇOM, Copeiro e Aux.
deCozinha comexperi-
ência. Enviar curriculo
para: rhdondurica@
gmail.com

AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS Gerais para Sa-
mambaia. Enviar Cv p/:
rhprecisodeemprego
@gmail.com

CASEIROPARASERVI-
ÇOS gerais, para mo-
rar. Tr.: 99976-4334

COSTUREIRA PRECI-
SA-SE com experiência
em ajustes e consertos
para Águas Claras 61-
985896109

6.1 NIVEL BÁSICO

COSTUREIRA VAGA
c/ exper. CV p/: espaco
wm@gmail.com ou pelo
whatsapp 999077921

PROCURA-SE
COZINHEIRAc/experi-
ência e responsabilida-
de para trabalhar em
residencianoLagoNor-
te. Valores a combi-
nar:Salário+Transpor-
te. Entrar em contato
no Whatsapp: (61)
99665-8617

RESTAURANTE
CONTRATA

COZINHEIRO(A), CAI-
XA e Aux. de serviços
Gerais com experiên-
cia. Enviar curriculo pa-
ra: rhdondurica@
gmail.com

DOMÉSTICAQUECOZI-
NHE bem. Condominio
proximo ao Colorado e
Taquari.FalarcomAlbert-
to.Salário+ transporte re-
feição no local trabalha
da 08h30 às 16h30.
contato@alvaholdingsa.
com.br
ESCOVISTA AMBOS
os sexos, c/ experiên-
cia. Para Asa Sul.
ZAP: 99367-0220
MANICURE CONTRA-
TA-SE com urgeência
com experiência 62-
991140181
MANICURE PRECISA-
SE que também seja de-
signerdesobrancelha, in-
teressadas ligar para
999278540, falar com a
Sil. Local Vila Planalto,
rua Rabelo lote 25 b.
MASSAGISTA VAGA
com ou sem experiên-
cia. Interessadas entrar
em c o 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

6.1 NIVEL BÁSICO

PRECISA-SE
MASSAGISTA COM/
SEM experiência p/ mas-
sagem tântrica ótimos
ganhos 99303-4698

PARALEGAL VAGA p/
Núcleo Band. Cv para:
rhcvagasconfidenciais
@gmail.com

PEDREIRO COM exper
p/ morar Tr: 98405-3767

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

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL
Esteticista África 61-
982018714

NÍVEL MÉDIO

CONTRATA-SE
AUXILIAR DE COZI-
NHA com experiência
em atendimento de Lan-
chonete. Para trabalhar
na Asa Sul. Tr: 98126-
7585 ou 3328-5767

EMPRESA CONTRATA
PARA INÍCIO IMEDIATO

MECANICODEMÁQUI-
NAS pesadas. Com ex-
periência em máqui-
nas de terraplana-
gens,caminhões,carre-
tas e tratores. Enviar
currículo para o e-
m a i l : c o n t r a t o r h
beb@gmail.com

RENDA EXTRA Reven-
da dos melhores produ-
tos do mercado. https://
abre.ai/eGgm

RENDA EXTRA Indica
e ganhe até $1.500/dia.
Tr: 61 98442-2246

ASSISTENTECOMERCI-
AL para Asa Sul. CV p/:
recru tamentoc l in ica
2020@gmail.com

ASSISTENTE CONTA-
BIL - Prestação de Con-
ta Eleitoral, Conhecimen-
to em SPCA. CV p/: rh.
cvagasconf idenciais
@gmail.com

AVISOSDEABERTURADEEDITALNº 02/2022
CHAMAMENTOPÚBLICOPARACREDENCIAMENTO

O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal,
divulga e torna público aos interessados o Edital nº 02/2022 (90301248)
de Chamamento Público para Credenciamento, para prestar serviços de
procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, na forma de
“mutirões”, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde do Distrito
Federal, com prazo estipulado de 120 (cento e vinte) dias, nas especialidades
de Cirurgia Geral para colecistectomia videolaparoscópica, hernioplastia
umbilical, hernioplastia inguinal e ginecologia para histerectomias,
incluindo consultas pré e pós-operatórias, consulta pré-anestésica, todos os
equipamentos, insumos e curativos pós-operatórios e outros procedimentos
que se fizerem necessários para realização dos procedimentos, biópsias
(para as colecistectomias e histerectomias) e internação pós-operatória pelo
período de 48 horas para atendimento aos usuários do Sistema Único de
Saúde do Distrito Federal - SES/DF, com fundamento no caput do art. 25 da
Lei nº 8.666/1993. O recebimento das propostas ocorrerá impreterivelmente
até as 18h (dezoito horas) - horário de Brasília - do dia 12/07/2022 (terça-
feira), por meio eletrônico através do endereço eletrônico inexigibilidade.
sesdf@saude.df.gov.br, com cópia para inexigibilidade.sesdf@gmail.
com. O período de inscrição estará aberto por 30 (trinta) dias corridos.
O Edital estará disponível no endereço eletrônico https://www.saude.df.gov.br/
editais-de-credenciamento-vigentes.

LUCILENEMARIA FLORÊNCIODEQUEIROZ
Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal

GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Saúde

do Distrito Federal

6.1 NÍVEL MÉDIO

CORRETORA SEGUROS
CONTRATA

ASSISTENTECOMERCI-
AL e Administrativo de
Seguros.Excelente opor-
tunidade de crescimen-
to Enviar currículo para:
contato@universaltrust.
com.br

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

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

AUXILIAR DE LOJA lo-
ja Espaço Gold com dis-
ponibiliddeintegral.Unida-
des Tag. Sul e Asa Sul
98152-6196 Whatsapp

6.1 NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR DE ESCRI-
TA Fiscal e Aux. De Con-
tabilidade com CRC;
Aux.De Departamento
Pessoal local de traba-
lho Lago Sul.CV: contab
trade@gmail.com

CONTRATA-SE
AUXILIAR DE Dpto pes-
soal que tenha conheci-
mentos das rotinas ine-
rentes à função, siste-
maDEXION, folha de pg-
to, admissões, recisões,
e-social. Salário, VT e
VA. Enviar currículo p/:
rhgrupo2020@gmail.
com

IMPACTO VISUAL
AUXILIAR DE DEPAR-
TAMENTO Financeiro.
c/ currículo na Chácara
138/1 Lt 33 Vicente Pi-
res (Marginal Via
Estrutural).
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6.1 NÍVEL MÉDIO

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL MÉDIO

CABELEIREIRO(A),MA-
NICURE design de so-
brancelha para salão de
Beleza em águas cla-
ras. Interessados 61-
986557357
CAIXA E ATENDENTE
escala 12 X 36 p/ Ág.
Claras CV: curriculojapa
df@gmail.com
CAPTADOR(A)DEIMÓ-
VEIScontratacomexperi-
ênciacomprovadanafun-
ção. CV: jackson.lima
@maxximaimoveis.com
CASEIRO/ JARDINEI-
RO p/ residência no La-
goNorte que saiba traba-
lhar c/ limpeza e jardina-
gem c/ boas referências
99316400

RIO BUTIQUIM
ÁGUAS CLARAS
CONTRATA

CHEFE DE COZINHA
Cozinheiro e Aux. de Co-
zinha. Enviar CV para:
riobutiquim.df@gmail.
com ou Whats (61)
98109-9902

CONTADOR (A) CON-
TRATA-SE p/ Escritório
Contábil c/ experiência
no Departamento Contá-
bil. Interessados enviar
o currículo p/ seguinte e-
m a i l : s e l e c a o
contador2022@gmail.
com
COSTUREIRACONTRA-
TA-SE para ajustes de
roupas em geral. Interes-
sados entrar em contato
no telefone (61) 98427-
9002
COZINHEIRO(A) VAGA
Salárioacombinarexperi-
ência comprovada. Envi-
ar currículo: rhvertcafe
@gmail.com
CUIDADOR(A) DE IDO-
SOSc/disponibilidadeho-
rário. Cv: humaniza.
adm@gmail.com

CUIDADOR(A)EAUXILI-
AR de Serviços Gerais
p/ trabalhar em Institui-
ção de Idosos em Sobra-
dinho.CV p: instcontrata
@gmail.com

CONTRATA-SE
DEDETIZADOR COM e
s/ exper. Trabalhar c/
horários flexíveis.
CTPS assinada.CV p:
cur r icu loassequa l
@gmail.com
DIGITADOR(A) CON-
TRATA-SE para exer-
ceraatividadedetransfor-
mar/digitaráudioparatex-
to. Requisitos: Excelen-
teportuguês,conhecimen-
tosintermediáriosdeinfor-
mática, digitação rápida.
Local de trabalho: Valpa-
raíso, de segunda a sex-
ta. Interessados na va-
gadeverãoenviarcurrícu-
lo para o seguinte e-
mai l : rh rdkse lecao
2020@gmail.com
DOMÉSTICA CONTRA-
TO para trabalhar em
ÁguasClaras p/ lavar, co-
zinhar e faxinar com refe-
rênciasdeempregoante-
rior 61-982108292

6.1 NÍVEL MÉDIO

ELETRICISTABOBINA-
DOREstamos contratan-
do necessário que o pro-
fissional tenha experiên-
cia. Interessados devem
enviar currículo para o e-
mail: rh.adm.bsb@gmail.
com
ELETRICISTACONTRA-
TA-SENecessárioquete-
nha experiência. Interes-
sadosdeverãoenviarcur-
rículo para o seguinte e-
mail: rh.adm.bsb@gmail.
com

VAGA PARA FARMÁCIA
ESTAGIÁRIOADMINIS-
TRATIVO.Enviarcurricu-
lo: selecaofarmacia3@
gmail.com

VAGA PARA FARMÁCIA
GERENTE E VENDE-
DOR. c/experiiência em
vendas de medicamen-
tos. Enviar curriculo:
se lecao farmac ia3@
gmail.com
MANICURE E PEDICU-
REStudioKalynneAlmei-
da para atuar no Jardim
Botanico.Grande cliente-
la.Oportunidade imperdí-
vel 61-984137048
MANICURE R$ 1.500 +
VT. Tr: 98139-6240

PRECISA-SE
MARCENEIRO E OPE-
RADOR p/Coladeira de
Bordo 99979-8210 Zain
MECÂNICO DE AUTO-
MÓVEIS Trabalhar SOF
Sul. Cv p/: mecanico
0622@hotmail.com

MECÂNICO, PINTOR,
preparador, montador e
polidor (somente com
experiência). Interessa-
dos levar CV: SOF SUL
QD.1 CJ.A Lt.4 Lj.1 ou
enviar e-mail: autotech
martelinho@gmail.com

MONTADOR(A)DEMÓ-
VEIS planejados com ex-
periência em CTPS.
wb@wbarmarios.com.br
MOTOBOY VAGA -
ComExperiênciaEmElé-
tricaAutomotivae Instala-
ção Bateria Carro. Te-
mos Moto Interessados
na vaga entrar em conta-
to no telefone 61 98304-
3591
MOTORISTA/ ENTRE-
GADORContrata-se Ha-
bilitado - B - at remunera-
da disponibilidade de ho-
rário. CV p/ translaser.
logistica @hotmail.com
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
PROFISSIONAISLIMPE-
ZA Maria Brasileira Cei-
lândia cadastra para atu-
ar em limpeza residenci-
al, comercial e/ou passa-
doria. 61-999599194 ou
ceilandia.atendimento
@mariabrasileira.com.br
PROFISSIONALVEN-
DAS segmento imobiliá-
rio.Aprenda uma profis-
são onde você é deten-
tordoseuaumentosalari-
al 982724444
MOTOBOY VAGA -
ComExperiênciaEmElé-
tricaAutomotivae Instala-
ção Bateria Carro. Te-
mos Moto Interessados
na vaga entrar em conta-
to no telefone 61 98304-
3591

6.1 NÍVEL MÉDIO

EMPRESA ENGENHARIA
CONTRATA

PROFISSIONAL DE
RH c/exp comprovada e
conhec nos sistemas De-
xion e E-Social. Enviar
CV somente quem aten-
der os requisitos para e-
mail: entrevistadorvaga
@ g m a i l . c o m c /
pretensão salarial
PROJETISTA PRECI-
SA-SE (domínio pro-
mob) e Estagiário de Ad-
ministração. Interessa-
dos devem encaminhar
currículo p/ o seguinte e-
mail: gestaopessoas
pec@gmail.com
R EC E P C I O N I S T A
login.doctorperforma.
c o m / p r o c c e s s _
selective_l ink/ index/
MTIzNjE1/NA/MTIzNw
TÉCNICO EM SAÚDE
Bucalcontratoc/CROati-
vo Cv: lustosaortodontia
curriculo@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
VENDEDOR(A) VAGA
(Contrato MEI) Samam-
baia. CV p/: selecao.
adm28@gmail.com

VENDEDOR (A) AUTO
CONTRATA URGENTE
c/experiência.Enviarcur-
riculum para: vagas@
phdautomoveis.com.br
SIA Trecho 01/02 Lotes
1010/1040
VENDEDORAS(ES)
CONTRATA-SE Espa-
çoGold loja de roupas fe-
mininas com experiên-
cia de Loja. Interessa-
das61-98152-6196What-
sapp
GANHE DE R$3.000 a
R$4.000 Reais. Tr: 61-
983377670
VENDEDOR(A) CON-
TRATA-SE para Terra-
ço Shopping - Oferece-
mos: Bom Salário + Va-
le Transporte + Vale Re-
feição - Interessados En-
viar Currículo para (61)
99814-6896.

NÍVEL SUPERIOR

ADVOGADO INICIAN-
TE p/ acompanamento
processual e protocolo.
CV p / : con ta to@
alvaholdingsa.com.br
ANALISTAMIDIASSoci-
ais. CV c/ pretensão sala-
rial: recrutamentoclinica
2020@gmail.com
ATENDENTE DE LAN-
CHONETE atendimen-
to,registrovendas,produ-
ção p/ Importante empre-
sa no DF. Faça o cadas-
tro https://arteaga.com.
br/
HOME CARE CONTRA-
TA seguintes profissio-
nais médico, enfermei-
ro, técnico em enferma-
gem, psicólogo, fisiotera-
peuta, fonoaudiólogo, te-
rapeutaocupacional,nutri-
cionistaeassistenteadmi-
nistrativo. Interessados
devem enviar currículo
para o e-mail: rhbrasilia
homecare @gmail.com

6.1 NIVEL SUPERIOR

MANIPULAÇÃO
FARMACÊUTICO

COM OU SEM EXPERI-
ÊNCIASaláriodacatego-
ria. Currículo p/ o email.
: viamagistral-curriculum
@uol.com.br

PSICÓLOGO(A) E TE-
RAPEUTA Ocupacional
para trabalhar em Institui-
ção de Idosos em Sobra-
dinho.CV p: instcontrata
@gmail.com

HOME CARE CONTRA-
TA seguintes profissio-
nais médico, enfermei-
ro, técnico em enferma-
gem, psicólogo, fisiotera-
peuta, fonoaudiólogo, te-
rapeutaocupacional,nutri-
cionistaeassistenteadmi-
nistrativo. Interessados
devem enviar currículo
para o e-mail: rhbrasilia
homecare @gmail.com

6.2
PROCURA

POR EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

DIARISTA OFEREÇO-
ME c/ exper. e referên-
cia, a partir R$100 + pas-
sagens. F: 98542-2168

FAXINEIRA OFERE-
ÇO-ME p/ as quintas-
feiras. 99224-3207

PASSADEIRAOFERE-
ÇO-ME p/ ás quintas-
feiras. Tr: 99617-7935

FAXINEIRA OFERE-
ÇO-ME p/ as quintas-
feiras. 99224-3207

NÍVEL MÉDIO

CUIDADOR(A) DE IDO-
SOS Ofereço os meus
serviços 61-992149106
FAXINEIRASOFERECE-
MOSPacote de 2 faxinei-
ras menor valor da re-
gião. 61998706781

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

AULA PARTICULAR

EDUCAÇÃOFINANCEI-
RA Interessados entrar
em co n t a t o 6 1 -
999758577
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
DIPLOMA2022Recupe-
re o tempo perdido. Ensi-
noMédio, Técnico,Supe-
rior 35-99185-9507
DIPLOMA 2022 Médio,
Téc, Sup, Pós, Mest e
Dout 35-91859507
CURSO FACIL ITA
2022 registrado Ensino
médio,cursotécnicoesu-
perior,MestradoeDouto-
rado 35-991859507
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