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Robôs terão mais

emoções
Cientistas japoneses 
desenvolvem dispositivos 
capazes de, por exemplo, 
replicar a sensação 
de um abraço.
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O ministro do Supremo Tribunal Federal revogou, ontem, 
decisão que determinava o bloqueio da rede social, que decidiu 

cumprir as determinações judiciais pendentes, como tirar do 
ar uma postagem, considerada fake news, do presidente Jair 

Bolsonaro. No sábado, o ministro do STF recebeu comunicado 
oficial e um pedido de desculpas do fundador do Telegram, 
Pavel Durov. Em nota, admitiu que a gestão do aplicativo foi 

"negligente" com a Justiça brasileira. PÁGINA 2

PÁGINA 17

A partir de amanhã, o Festival 
Circolar oferece atrações on-line de 

companhias brasilienses, como a Cia. 
Circênicos e os Irmãos Saúde.

PÁGINA 22 

Ofensiva russa entra na 
quarta semana com ataques 

massivos em pontos 
nevrálgicos do país com 

mísseis de longo alcance. 
Kiev denuncia bombardeio a 
escola de artes que servia de 

refúgio para cerca de 400 civis.

Especialistas alertam 
para os riscos de fazer o 
imposto na última hora. 
Pelo menos 5 milhões de 

contribuintes já acertaram 
as contas com o Leão.
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Moraes 
libera uso do 

Telegram

Referência na antropologia, a professora da UnB Lia 
Zanotta Machado destaca que “em geral, as mulheres 

apresentam mais qualidade, porque foram forjadas, em 
sua maioria, na relação da troca cúmplice de ‘favores’, 
tão comum ao mundo político”. Ao Correio, ela reflete 

sobre patriarcado e a necessidade de ressignificar o 
papel das mulheres na sociedade.

"Vozes conservadoras 
são pseudomoralistas"

Fla em mais uma final

Deu Ferrari
no Bahrein

Leclerc chega em 
primeiro numa corrida 
emocionante e cheia 
de ultrapassagens.

 » ANA DUBEUX

    ENTREVISTA       Lia Zanotta

Respeitável

público!

Cerco total 
a cidades 

estratégicas 
da Ucrânia

Não deixe a 
declaração do 
IR para depois

Webinar do Correio
debate novas ações

corporativas

Governança

O DF perdeu mais uma vítima para o feminicício, uma estatística triste que aumentou com a 
morte cruel de Joana Santana Pereira, 41 anos. Ela perdeu a vida pelas mãos do companheiro, 
Silvestre Pereira, que, supostamente tentou se matar, mas foi socorrido pela polícia.
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Circolar oferece atrações on-line de 
companhias brasilienses, como a Cia. 

Eleições
Bolsonaro aumenta 
viagens pelo Brasil
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Economia
Mulheres chegam 

ao agronegócio
PÁGINA 5

Depois de vencer a segunda partida contra o Vasco 
no Maracanã (1 x 0), gol de Arão, o rubro-negro 
aguarda o vencedor de Botafogo x Fluminense. 

O primeiro jogo entre os dois será hoje. 

Mulher assassinada 
por um marido covarde
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Gabriel Marx/Divulgação

Bárbara Cabral/Esp.CB/DA.Press

Marcelo Cortes/Flamengo
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PÁGINA 14

No Dia Mundial da Síndrome de Down, 
o Correio apresenta histórias de 
jovens que lutam para ter visibilidade e 
respeito, como Gustavo Garcia, 
aluno de teatro há 10 anos. 

Cheio de

amor
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MORAES LIBERA 
USO DO TELEGRAM

Ministro do Supremo entende que houve cumprimento de ordens anteriores, após estabelecimento 
de contato com plataforma. Aplicativo tirou do ar links do canal do presidente Bolsonaro

O 
ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes 
revogou, na tarde de 

ontem, a decisão que determi-
nava o bloqueio do Telegram 
em todo o país. Segundo Mo-
raes, a decisão ocorreu porque 
o aplicativo cumpriu as deter-
minações judiciais que estavam 
pendentes, as mesmas que leva-
ram o ministro a definir a sus-
pensão do mensageiro.

“Diante do exposto, consi-
derado o atendimento inte-
gral das decisões proferidas em 
17/3/2022 e 19/3/2022, revogo 
a decisão de completa e integral 
suspensão do funcionamento 
do Telegram no Brasil, proferida 
em 17/3/2022, devendo ser in-
timado, inclusive por meios di-
gitais, o presidente da Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), Wilson Diniz Wellisch, 
para que adote imediatamente 
todas as providências necessá-
rias para a revogação da medi-
da, comunicando-se essa Corte, 
no máximo em 24 horas”, despa-
chou Moraes.

No sábado, o ministro do STF 
recebeu um comunicado ofi-
cial e um pedido de desculpas 
do fundador do Telegram, Pavel 
Durov, que também apresentou 
meios de contatos oficiais e ad-
mitiu que a gestão do aplicati-
vo foi “negligente” com a Justi-
ça brasileira.

A partir daí, Moraes definiu 
prazo de 24 horas para que a 
plataforma cumprisse cinco 
pontos ainda pendentes de de-
cisões judiciais anteriores, en-
tre elas, a apresentação de um 
representante legal.

Na decisão de ontem, Moraes 
afirma que o prazo foi atendi-
do. O Telegram foi notificado 
às 16h44 do sábado e, às 14h45 
deste domingo, informou ao 
STF que tinha concluído as “ta-
refas” da lista.

Após o pedido de suspensão 
ocorrida na sexta-feira, o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) come-
çou a defender a liberação e o 
uso do aplicativo. Uma das me-
didas impostas ao Telegram era 
a exclusão de uma publicação 
feita por Bolsonaro, que divul-
gou inquérito sigiloso para ata-
car o sistema eletrônico de vo-
tação, e ainda de um canal cita-
do no inquérito das fake news.

Recurso da AGU

No sábado, a Advocacia-Geral 
da União (AGU) entrou com um 
pedido de medida cautelar no 
STF contra a ordem de bloqueio 

 » MICHELLE PORTELA
Nelson Jr./SCO/STF

do Telegram. A ação da AGU seguia a linha 
presidencial, ao dizer que a medida de Mo-
raes pela suspensão feria o direito dos de-
mais cidadãos do uso da internet, ferindo 
a Constituição e o Marco Civil da Internet.

O advogado-geral da União, Bruno Bian-
co, protocolou uma ação direta de incons-
titucionalidade (ADI). “O AGU (Advogado-
Geral da União), com fundamento no artigo 

103, inciso I, da Constituição, bem como na 
Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, 
vem, perante essa Suprema Corte, requerer 
medida cautelar incidental, a fim de que se 
confira interpretação conforme ao art. 12, 
III e IV, da Lei nº 12.965/2014, para assen-
tar que as penalidades neles previstas não 
podem ser decretadas em caso de desaten-
dimento de ordem judicial”, diz.

No pedido, a AGU aponta que, segundo 
a legislação que estabelece princípios, ga-
rantias, direitos e deveres para o uso da In-
ternet no Brasil — o Marco Civil da Inter-
net —, aplicativos de internet podem sofrer 
sanções se desrespeitarem o sigilo das co-
municações ou se usarem indevidamente 
dados pessoais, mas não por descumpri-
rem uma ordem judicial.

Para resolver uma das pen-
dências junto ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF), o Tele-
gram indicou o advogado Alan 
Campos Elias Thomaz como 
representante legal no Brasil, 
afirmando que o especialis-
ta em direito digital estará em 
contato direto com a alta ad-
ministração da empresa, po-
dendo responder prontamen-
te a demandas judiciais.

“Temos o prazer de infor-
mar que nomeamos Alan Cam-
pos Elias Thomaz como nos-
so representante legal no Bra-
sil. Alan tem experiência ante-
rior em funções semelhantes, 

além de experiência em direi-
to e tecnonologia. Acreditamos 
que ele será uma boa opção pa-
ra essa posição enquanto con-
tinuamos construindo e refor-
çando nossa equipe brasileira. 
Alan Campos Elias Thomaz tem 
acesso direto à nossa alta admi-
nistração, o que garantirá nos-
sa capacidade de responder às 
solicitações urgentes do Tribu-
nal e de outros órgãos relevan-
tes no Brasil em tempo hábil”, 
informou o Telegram.

Ainda no despacho deste 
domingo, Alexandre de Moraes 
destacou que o Telegram infor-
mou ao Supremo que “adotou 

diversas medidas para o com-
bate à desinformação e à divul-
gação de notícias fraudulentas”.

Além disso, o aplicativo se 
comprometeu em realizar o mo-
nitoramento diário dos 100 ca-
nais mais populares do Brasil, 
que representam 95% das visua-
lizações de mensagens públicas 
no país, e capacidade de marcar 
postagens específicas em canais 
como imprecisões e atualização 
dos Termos de Serviço.

A empresa também se com-
prometeu em restringir a pos-
tagem pública para usuários 
banidos por espalhar desin-
formação. (MP)

Advogado é o novo representante legal

Telegram vai monitorar os 100 canais mais populares do Brasil

Pixabay

O órgão também defende que 
uma “eventual conduta antijurí-
dica que se imputa aos investi-
gados, não pode reverberar au-
tomática e indistintamente em 
punição/banimento de todos os 
demais usuários do serviço”.

Para Gabriel Quintanilha, 
doutor em direito e professor da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
a ação da AGU não ultrapassa as 
funções do órgão governamen-
tal. “A função da AGU é funcio-
nar como uma instituição de de-
fesa do Estado e, nesse caso, a 
ação da advocacia foi no tocan-
te do que atingia o Marco Civil. 
Não vejo, nesse caso, um desvio 
da função da AGU. Ela não de-
fendeu o aplicativo, mas a inter-
pretação da norma.” 

Para o professor, a decisão de 
Moraes e seus efeitos reacende-
ram o debate sobre democracia, 
internet e, mais especificamen-
te, redes sociais. “É fundamental 
que o Telegram, assim como os 
demais aplicativos e cidadãos, 
se sujeitem à legislação. No en-
tanto, é sempre importante es-
tarmos atentos à censura”.

JUSTIÇA

Telegram cumpriu sete medidas determinadas pelo STF para combater a desinformação

100
Quantidade de canais que passarão 

a ser monitorados diariamente
pela plataforma no Brasil

Alexandre de 
Moraes recebeu 
um comunicado 
oficial e um pedido 
de desculpas do 
fundador do Telegram, 
Pavel Durov
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ELEIÇÕES / 

Bolsonaro põe o pé na estrada

Em tendência de alta nas pesquisas, o presidente aumenta o ritmo de viagens pelo Brasil, com foco 

E
m busca de dividendos 
eleitorais, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) tem au-
mentado o ritmo de via-

gens pelo país. A maioria dos 
eventos realizados desde o co-
meço do ano conta com clima 
de comício antecipado, onde o 
chefe do Executivo compareceu 
acompanhado de seus ministros 
candidatos às eleições de 2022, e 
onde tem deixado em evidência 
a entrega das pastas como da In-
fraestrutura, Agricultura e Desen-
volvimento Regional.

Ainda que de forma lenta, a 
pesquisa Genial/Quaest , divul-
gada na semana passada, apon-
ta que o Norte é a região em 
que Bolsonaro mais recuperou 
apoio. Em novembro, a avaliação 
negativa à gestão atingiu o pico 
de 59% dos eleitores de lá. Em 
março, o índice caiu para 36%, 
menor percentual desde agosto 
passado. A avaliação positiva su-
biu de 18% para 29%.

Apesar disso, o levantamento 
mostra ainda que as variações 
na aprovação do governo foram 
em menor intensidade nas re-
giões Sudeste e Nordeste, que so-
mam 69% do eleitorado. Trata-se 
do reduto petista que Bolsona-
ro tem se empenhado em con-
quistar e focado ainda em des-
gastar a imagem de Lula, prin-
cipal rival na disputa pelo Pla-
nalto, lembrando escândalos de 
corrupção, finalizando obras de 
transposição, destacando ter le-
vado água à região e até coloca-
do a culpa pela alta dos preços 
da gasolina por “refinarias que 
não saíram do papel”.

Na sexta-feira, em sua primei-
ra agenda do ano na região Norte, 
o presidente visitou o Acre, uma 
das regiões onde obteve maioria 
dos votos em 2018. No local, par-
ticipou da cerimônia de regula-
rização fundiária e de assenta-
mentos, onde entregou mais de 
mil títulos imobiliários. À plateia, 
disse que em “três anos, o gover-
no superou em muito o que eles 
(PT) fizeram no passado”. Sobre 
os documentos de regularização, 
apontou que os mesmos se tra-
tavam de “uma carta de alforria”. 
“Hoje, vocês não devem favor, 
nem obediência a quem quer que 
seja para ocupar esse pedaço de 
terra”, alfinetou.

Na mesma data, participou da 
inauguração do Complexo Re-
de Boas Novas e de um encon-
tro com lideranças religiosas no 
evento do Primeiro Encontro Es-
tadual de Pastores e Líderes da 
“Fé e Cidadania” das Assembleias 
de Deus no Acre, filiadas à Con-
venção Estadual da Igreja Assem-
bleia de Deus (Ceimadac) e do 
Ministério de Madureira.

Avaliação

De acordo com o deputado 
Afonso Florence (PT-BA), todas 
as regiões brasileiras têm quadros 
eleitorais complicados, mas pa-
ra Bolsonaro, a rigor, o Nordeste 

Bolsonaro esteve em Rio Branco, no Acre, na sexta-feira, onde participou de encontro com pastores e líderes da Assembleia de Deus: de olho na popularidade

Isac Nóbrega/PR

 » INgRId SoaRES
 » dEBoRah haNa CaRdoSo

Amanhã, a previsão é de que 
Bolsonaro desembarque no To-
cantins. Além do lançamento do 
programa “DNA do Brasil” em Por-
to Nacional, voltado a crianças em 
situação de vulnerabilidade por 
meio da formação de atletas, o 
presidente segue para Araguaína, 
onde deverá, em sobrevoo, verifi-
car obras da prefeitura realizadas 
com recursos federais. E seguirá 
para o município de Xambioá pa-
ra visitar a ponte sobre o Rio Ara-
guaia, em fase de conclusão.

Na quarta, Bolsonaro vai a 
Pernambuco, para o lançamen-
to da Pedra Fundamental da Es-
cola de Sargentos. “Todos os sar-
gentos no futuro do Exército se-
rão formados ali em Pernambu-
co. Uma decisão técnica do alto 
comando do Exército, estudada 
há anos, mas que, logicamente, 
demos o aval no final”, declarou.

“O Nordeste ganha com isso 
e ganha o Brasil. Afinal de con-
tas, o Brasil está cada vez mais se 
integrando, de modo que todas 
as regiões são importantes para 
nós. Depois da água, obviamen-
te a Escola de Sargentos faz uma 
grande diferença para o nosso 
Nordeste e o nosso Pernambuco”, 
comentou em um vídeo.

No mesmo dia, seguirá para 
Águas de Quixadá (CE), onde lan-
çará a Força Tarefa das Águas, 
programa que promete levar água 
para os nove estados do Nordeste 
e o norte de Minas Gerais.

A expectativa é que ele ainda 
participe de um evento em Par-
namirim, no Rio Grande do Nor-
te, para inauguração da expan-
são do sistema de trens urbanos. 
Se confirmada, será a quarta vez 
que Bolsonaro vai ao local. A úl-
tima visita ocorreu em fevereiro 

deste ano, quando inspecionou 
as obras da barragem de Oitici-
ca e participou da cerimônia em 
Jardim de Piranhas, que marcou 
a chegada das águas da transpo-
sição do Rio São Francisco.

Projeto

O presidente também já afir-
mou que visitará Belo Horizonte, 
onde pretende embarcar de três 
a quatro dias em uma viagem de 
trem, na Ferrovia Norte-Sul, pa-
ra inaugurar o que chamou de 
“ressurgimento do modal ferro-
viário brasileiro” que vai operar 
no Maranhão, Tocantins, Goiás e 
São Paulo. Segundo o presidente, 
a agenda deve ocorrer em março 
ou “no máximo” em abril.

O deputado federal Ricardo 
Barros (PP-PR), líder do gover-
no na Câmara, alegou que as 

viagens de Bolsonaro têm cará-
ter de prestação de contas. “É ab-
solutamente normal, não tem ne-
cessariamente a ver com eleição. 
Nesta campanha, Bolsonaro tem 
um governo para prestar contas. 
Apesar da pandemia e da guerra 
na Ucrânia estar atrapalhando o 
ambiente econômico internacio-
nal, o presidente tem realizações 
muito relevantes para mostrar 
nas campanhas, que serão ob-
viamente diferentes. Em 2018, ele 
era uma possibilidade; em 2022, é 
uma realidade”, defende.

O cientista político Cristiano 
Noronha, da Arko Advice, desta-
ca que a busca por agenda posi-
tivas ajudam o presidente em seu 
projeto de reeleição, mas, por si 
só, não são suficientes para alte-
rar a intenção de votos. “É par-
te da estratégia, mas existem ou-
tras iniciativas que acabam tendo 

peso e, combinado com isso, po-
de se tornar relevante. Um exem-
plo foi o anúncio liberando o 13º 
e permitindo saques de FGTS. A 
propaganda eleitoral vai chegar. 
É parte da estratégia, mas não é o 
aspecto mais relevante”, defende.

A constitucionalista Vera Che-
mim, mestre em direito públi-
co pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), avalia que a agenda 
de viagens evidencia finalidade 
eleitoreira. “Ao mesmo tempo em 
que concede subsídios sociais 
aos pobres, com o apoio de sua 
base política no Poder Legislati-
vo, ou seja, incrementando polí-
ticas afirmativas que serão deter-
minantes para o aumento de sua 
popularidade. O binômio (inves-
timentos e auxílios) parece estar 
resultando em um up grade, con-
forme demonstram as recentes 
pesquisas.” (IS e DHC)

Programação cheia nesta semana  Confira agenda internacional 
prevista para Bolsonaro  
até o fim do ano

»  davos, Suíça (Fórum Econômico 
Mundial) — 22 a 26 de maio

»   Los angeles, Estados Unidos  
(9ª Cúpula das américas) 
– 6 a 10 de junho

» Lima, Peru, visita de Estado ao 
presidente Pedro Castillo) – junho

» Paraguai, 60ª Cúpula do Mercosul 
/ Visita de Estado ao presidente 
Mario abdo Benítez - 6 de julho

» Bali, Indonésia (Cúpula do g20 
/ Visita de Estado ao presidente 
Joko Widodo) – 30 e 31 de outubro

» Nova York, EUa (77ª assembleia 
geral da oNU) – setembro

»  CoP 27 - 7 de novembro 
a 18 de novembro

» Uruguai, encontro do  
Mercosul - dezembro

no Norte e Nordeste. Eventos contam com clima de comício antecipado, com a participação de ministros

é mais denso devido à preferên-
cia pelo PT. “O PT é popular pela 
melhora nos indicadores sociais 
e econômicos. Aqui na Bahia, o 
vice-governador João Leão, do 
Progressistas, praticamente de-
clarou apoio a Lula, sendo o par-
tido dele da base do governo. Foi 
inclusive oferecido a Otto Alencar 
a candidatura ao governo do es-
tado, devido à desistência do se-
nador Jaques Wagner. O partido, 
já ganhou quatro eleições con-
secutivas no primeiro turno. É 
um cenário de disputa.” Ele con-
tou que o ex-prefeito de Salvador 
ACM Neto vem tendo dificuldade 
em encontrar palanques eleito-
rais. “Ele é herdeiro de uma das 
maiores oligarquias do Nordes-
te (Família Magalhães), mas não 

quer colar em Bolsonaro, pois sa-
be de sua impopularidade aqui”, 
completou.

Ainda sobre o Nordeste, o se-
cretário de Gestão de Projetos e 
Articulação Institucional do Rio 
Grande do Norte, Fernando Mi-
neiro, explicou que não há um 
deslocamento pró-Jair Bolsona-
ro no estado. “Quando ele vem 
ao estado, vem toda a carga de 
preconceito contra o Nordeste e 
contra o povo. Ele se denuncia na 
região”, disse. “O povo sabe, por 
exemplo, que quem fez a obra de 
transposição do Rio São Francis-
co foi o PT, a obra tem pai e mãe. 
A obra sofreu com o afastamen-
to de Dilma, foi finalizada ago-
ra, quem começou fomos nós”, 
completou Mineiro.

Tanto Mineiro quanto Flo-
rence foram questionados so-
bre o uso das emendas de rela-
tor (RP9), recurso popularmen-
te conhecido como “orçamento 
paralelo ou secreto”. Mineiro ex-
plica que os montantes não têm 
se revertido em popularidade ao 
presidente. “O parlamentar po-
de vir a ser beneficiado, mais do 
que o presidente. Por mais que 
os parlamentares usufruam do 
orçamento, eles não declararão 
amor ao presidente aqui, pois 
poderão ser derrotados pela sua 
impopularidade”, disse. Floren-
ce ainda explicou que a verba 
serve aos partidos como estraté-
gia de formar bancada e não pa-
ra angariar apoio ao presidente. 
“Sou deputado do interior, não 

sei como é a aplicação desse re-
curso, mas ouço isso. Agora, um 
semipresidencialismo foi imple-
mentado com o empoderamen-
to do Centrão pela fatia do orça-
mento da União”, disse.

Em Brasília, Bolsonaro tem 
aproveitado para realizar dife-
rentes eventos com a ala ruralista 
e evangélica, sua conhecida base 
política, e tem tentado ainda con-
quistar o público feminino, um 
dos setores que mais reprovam 
sua gestão, através da aprovação 
de projetos temáticos. No final da 
semana, também anunciou um 
“pacote de bondades” populis-
tas, que contou com a liberação 
do saque do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e a 
antecipação do 13°.

Pelo mundo

É absolutamente 
normal, não tem 
necessariamente 
a ver com eleição. 
Nesta campanha, 
Bolsonaro tem 
um governo para 
prestar contas"

Ricardo Barros (PP-PR), 

líder do governo na Câmara

O binômio 
(investimentos e 
auxílios) parece 
estar resultando 
em um upgrade, 
conforme 
demonstram 
as recentes 
pesquisas"

Vera Chamin,  

analista

o itinerário de Bolsonaro 
também engloba viagens 
ao exterior. Em abril, ele 
vai à República dominicana 
e à guiana — este último, 
visitaria em fevereiro, 
mas retornou devido ao 
falecimento de sua mãe, 
dona olinda. Em junho, 
comparecerá à conferência 
pela democracia em Los 
angeles, nos Estados Unidos, 
promovida pelo presidente 
americano, Joe Biden. Para 
encerrar, em setembro, 
pretende fazer o discurso 
tradicional de abertura dos 
trabalhos da assembleia 
geral das Nações Unidas.

 » Agenda no exterior
Zeca Ribeiro/Câmara dos deputados
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Reação às críticas de Lula
Rodrigo Pacheco e Ciro Nogueira saem em defesa do Congresso, depois que o petista afirmou que 

G
overnistas e congressis-
tas reagiram às críticas 
do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva à 

Câmara e ao Senado. No sába-
do, durante um evento do Mo-
vimento dos Sem Terra (MST) 
em Londrina, no Paraná, o pe-
tista disse que o Poder Legisla-
tivo nunca esteve tão mal repre-
sentado quanto nesta legislatu-
ra. “Nunca esteve tão antipovo, 
tão submisso aos interesses an-
tinacionais. É talvez o pior Con-
gresso que já tivemos na histó-
ria do Brasil”, disse.

O presidente do Senado e 
do Congresso Nacional, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), re-
bateu, em nota, às críticas e as 
caracterizou como sem fun-
damento e com influência da 
disputa eleitoral. Ele deixou 
claro que a declaração de Lu-
la, que segue como líder nas 
pesquisas de intenção para 
ocupar o Palácio do Planalto 
em 2023, é “deformada, ofen-
siva e sem fundamento, fruto 
do início da disputa eleitoral 
que faz com que seja ‘interes-
sante’ falar mal do Parlamen-
to”, escreveu Pacheco.

Segundo Pacheco, essa le-
gislatura é o resumo dos defei-
tos e das qualidades de um Bra-
sil construído por sucessivos 
governos, incluindo os longe-
vos petistas. Ele escreveu que 
matérias que estavam engave-
tadas foram votadas e entre-
gues. “Previdência, o Marco do 
Saneamento, a autonomia do 
Banco Central, a nova Lei Cam-
bial, a nova Lei de Falências, a 
nova Lei de Geração Distribuí-
da, a Lei do Gás, a capitaliza-
ção da Eletrobras e outros mar-
cos do sistema elétrico, além da 
Lei das Ferrovias, da Lei da Ca-
botagem (BR do Mar) e a refor-
ma da Lei de Segurança Nacio-
nal”, afirmou, em nota.

“O mesmo Congresso se po-
sicionou em defesa da democra-
cia quando arroubos antidemo-
cráticos assombraram a nação. E 
foi esse mesmo Congresso que 
validou as urnas eletrônicas ao 
rejeitar a ideia do voto impres-
so”, comentou Pacheco. Ainda 
na nota, esclareceu que valori-
za e respeita as críticas, desde 
que sejam verdadeiras “em vez 
de discursos oportunistas em 
período eleitoral”.

Para Pacheco, declaração de Lula é "deformada, ofensiva e sem fundamento, fruto do início da disputa eleitoral"

Marcos Oliveira/Agência Senado

Congresso deformado? Pior da história? 
Esqueceu do mensalão? ? Nunca na 
história deste país, Câmara, Senado e 
um governo, do presidente Bolsonaro, se 
relacionaram tantos anos sem nenhum 
escândalo de corrupção"
Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil

O pré-candidato à presidência da República Sergio Moro 
(Podemos) desembarcará hoje na Alemanha com retorno 
previsto para sexta-feira. Conforme a agenda, os encontros 
ocorrerão em Hamburgo e Berlim. Segundo postagem na 
conta pessoal no Twitter, a viagem visa rodas de conversas 
com representantes da sociedade civil para discutir 
agropecuária, guerra, tratados comerciais,  
meio ambiente e coalizão de governo no modelo alemão.

 » Moro na Alemanha

 O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
afirmou que endossa a car-
ta formulada pela cúpula 
do PSDB com o objetivo de 
pressionar o governador do 
Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, a não deixar a legen-
da. Com elogios à gestão do 
gaúcho, Doria afirmou que 
Leite é “jovem, competente e 
sério”, e disse esperar que ele 
tenha um “final de semana 
de reflexão”, que o apelo “to-
que seu coração” e que deci-
da por permanecer na sigla.

A ausência da assinatura 
de Doria na carta, divulga-
da na sexta, chamou aten-
ção. Em entrevista coleti-
va no hospital Pérola Byin-
gton, em São Paulo, o go-
vernador justificou que pe-
diu para que o presidente 
estadual do PSDB, Marco 
Vinholi, assinasse o docu-
mento. “Quando assina o 
presidente, ele assina em 
nome de todos nós.”

Nas últimas semanas, Lei-
te tem sinalizado que pode 
concorrer à disputa pelo Pa-
lácio do Planalto. Derrotado 
por Doria nas prévias do seu 
partido, o dirigente gaúcho 
tem sido sondado pelo PSD 
de Gilberto Kassab para ser 
o nome da sigla na disputa.

Em uma tentativa de pres-
sionar o governador gaúcho 
a permanecer no PSDB, tu-
canos fizeram a carta públi-
ca, apelando pela sua per-
manência na sigla. O docu-
mento foi assinado por 28 
tucanos, entre eles senado-
res, deputados e ex-presiden-
tes do partido e um governa-
dor. Nomes importantes do 
PSDB, como o presidente da 
legenda, Bruno Araújo, os se-
nadores José Serra (SP) e Tas-
so Jereissati (CE), e os ex-pre-
sidentes do PSDB Aécio Ne-
ves, José Aníbal, Teotônio Vi-
lela Filho e Pimenta da Vei-
ga, estão entre os signatários.

Doria 
endossa  
carta a Leite

Casa Civil

As críticas também foram reba-
tidas pelo ministro-chefe da Ca-
sa Civil, Ciro Nogueira. Em de-
fesa, não só do Congresso, mas 

também da gestão Bolsonaro, 
evocando o escândalo do men-
salão, revelado em 2005. “Con-
gresso deformado? Pior da histó-
ria? Esqueceu do mensalão? Nun-
ca na história deste país, Câmara, 

Senado e um governo, do presi-
dente Bolsonaro, se relacionaram 
tantos anos sem nenhum escân-
dalo de corrupção. O povo conhe-
ce o presente e não esquece o pas-
sado”, escreveu, no Twitter.

Lula segue como atual líder 
nas pesquisas de intenção de voto 
contra o presidente Jair Bolsona-
ro. Ciro Nogueira é presidente de 
um dos partidos que compõem a 
base governista, o Progressistas.

o Poder Legislativo nunca esteve tão mal representado quanto agora: "Talvez o pior da história"

Todas as mais recentes pesqui-
sas eleitorais apontam Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) e Jair Bol-
sonaro (PL) no segundo turno na 
disputa pela Presidência da Re-
pública. A pouco mais de seis me-
ses para as eleições, em outubro, 
analistas não cravam uma “deci-
são” entre Lula versus Bolsonaro, 
mas avaliam que o cenário dificil-
mente sofrerá grandes alterações.

Desde a nova República, as 
eleições brasileiras costumam 
ter um formato triangular, que é 
quando três candidatos atingem 
dois dígitos na disputa eleitoral. 
Em 2018, além de Jair Bolsona-
ro (46,03%) e o petista Fernando 
Haddad (29,28%), Ciro Gomes 
(PDT) atingiu 12,47% dos votos.

Devido à polarização, as elei-
ções de 2022 podem ter os dois 
líderes nas pesquisas disparados 
na frente dos candidatos da cha-
mada “terceira via”. Um dos prin-
cipais indicadores deste favoritis-
mo está na chamada “intenção 
de votos espontânea”, quando o 
eleitor responde o candidato que 
quer votar sem que o entrevista-
dor apresente as opções.

Na última pesquisa do Institu-
to de Pesquisas Sociais, Políticas 
e Econômicas (Ipespe) divulgada 
semana passada, apenas cinco 
nomes foram lembrados espon-
taneamente: Lula atingiu 36% das 
intenções espontâneas de voto, 
enquanto Bolsonaro chegou a 

26%; Sergio Moro alcançou 5%; 
Ciro Gomes marcou 4%; e João 
Doria, 1%.

“Esses números sugerem uma 
razoável consistência na prefe-
rência pelos dois primeiros no-
mes, mas todas essas observa-
ções não podem ser concluídas 
com a ideia de que o quadro é 
definitivo e inalterável. Obvia-
mente nós estamos a seis meses 
da eleição e qualquer raciocínio 
de que o cenário é inalterável é 
precipitado e enviesado, mas o 
que podemos dizer e analisar é 
que você tem dois candidatos a 
competição ainda se dá num for-
mato bipolar que você tem dois 
candidatos com uma larga dian-
teira sobre os demais”, explicou 
o presidente do Conselho Cien-
tífico do Ipespe e diretor-presi-
dente da MCI-Estratégia, Anto-
nio Lavareda.

Na avaliação do professor e 
mestre em ciência política Val-
dir Pucci, por mais que Lula e 
Bolsonaro sejam os nomes mais 
conhecidos pelo eleitor e este-
jam polarizando a disputa, ain-
da não dá para descartar outra 
possibilidade.

Pucci lembra que já aconteceu 
de candidatos com baixos índices 
de intenção de voto conseguirem 
viabilizar candidaturas presiden-
ciais e principalmente estaduais 
— como o próprio governador do 
Distrito Federal, Ibaneis Rocha, 
que venceu a disputa pelo Buriti 
em 2018 —, mas caso isso ocorra, 

É cedo para cravar 
o segundo turno
 » RAPHAEL FELICE

será durante o período de campa-
nha, pois os candidatos da cha-
mada terceira via estão perdendo 
o “timing”. “Enquanto Lula e Bol-
sonaro falam sozinhos para a po-
pulação, a terceira via faz um diá-
logo para dentro, tentando achar 
um nome de consenso, além do 
Ciro Gomes correndo por fora. 
Isso acaba atrasando o início de 

fato de outro nome que não seja 
Lula e Bolsonaro, como os núme-
ros de hoje nas intenções de voto 
indicam”, disse.

Congresso

Se entre os especialistas há 
consenso de que ainda é cedo pa-
ra cravar Lula e Bolsonaro, entre 

políticos a discussão teve dife-
rentes caminhos, influenciados 
em alguma medida por sua po-
sição ideológica ou política. Crí-
tico de Bolsonaro, o vice-presi-
dente da Câmara, Marcelo Ramos 
(PSD-AM), avalia que um cenário 
diferente no segundo turno como 
“muito difícil”, mas, caso ocorra, 
o presidente é quem tem mais 

Lavareda: "Qualquer raciocínio de que o cenário é inalterável é precipitado e enviesado"

Sérgio Bernardo/Acervo JC Imagem
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DIAS 

Tempo que falta 
para o primeiro 

turno das eleições 
presidenciais: 2 de 

outubro de 2022

chances de sair da disputa. “Eu 
acho muito difícil uma mudança 
de cenário que viabilize uma ter-
ceira via. A única possibilidade 
de isso acontecer é uma piora ca-
da vez maior da situação econô-
mica e social do país. E isso pode 
fazer Bolsonaro desidratar tanto 
ao ponto de um candidato de di-
reita mais moderado parecer viá-
vel, mas não acho que isso esteja 
no horizonte de hoje”, comentou.

O deputado federal Fausto Pi-
nato (PP-SP), que se define co-
mo um político de direita, faz 
fortes críticas tanto a Lula e ao 
PT quanto ao governo Bolsona-
ro. De acordo com o parlamen-
tar, a população quer fugir da po-
larização, mas para isso é preciso 
que a terceira via se estruture. “Se 
escolher uma terceira via que te-
nha um projeto Brasil linear, com 
credibilidade, com tempo de TV 
e encorpamento político e parti-
dos que possam ter capilaridade 
para manter campanha do nor-
te ao sul e este político escolhido 
for preparado e tenha um projeto 
de Brasil, ele pode conseguir tirar 
um dos dois”, afirmou.
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Presença feminina no 
campo rompe barreiras 

Elas ainda estão longe de ser maioria, mas, com dedicação, conquistam espaço e credibilidade no meio rural.
Apesar dos avanços, produtoras contam que ainda há estrada pela frente rumo ao aumento da representatividade

N
o imaginário popular, o poder econômi-
co que o agronegócio possui tem um ros-
to masculino. Mas o setor, que movimenta 
quase 30% do PIB brasileiro, também abriu 

caminhos para o protagonismo das mulheres. 
No entanto, a representatividade no Con-

gresso Nacional pode demonstrar a diferença 

entre os gêneros no campo. De acordo com 
a última atualização feita no site Frente Par-
lamentar da Agropecuária (FPA), de seus 280 
membros, entre deputados e senadores, ape-
nas 18 são mulheres, ou seja, 6,42%. Uma pe-
quena amostra da disparidade entre a presen-
ça de ambos os gêneros no setor. 

Das 15.776 propriedades reconhecidas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), baseado no censo Agro de 2017, ape-
nas 5.268, ou seja, 33,3% dos locais têm mu-
lheres no comando como proprietárias ou co-
proprietárias. No Brasil, 18% das proprieda-
des são geridas por mulheres. Os dados são 
da Empresa de Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Emater-DF).

De olho neste cenário, e com objetivo de in-
tegrar melhor a mulher no setor, a Associação 

Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja) ins-
tituiu  a Comissão Mulher Aprosoja Brasil. A ini-
ciativa busca incentivar esposas e filhas de pro-
dutores a atuar mais nas propriedades.

Neste mês da Mulher, o Correio conversou 
com elas, que ocupam postos de destaque em fa-
zendas e propriedades rurais em diferentes pon-
tos do país para compreender como é a trajetória 
para conquistar esses espaços.

Patrícia Nita, Distrito Federal

A produtora saiu da cidade há dois anos 
para se aventurar no cultivo de morangos 
em Brazlândia. A mudança aconteceu 
devido às dificuldades da pandemia em seu 
comércio e o investimento no meio rural foi 
“a única saída”.

Foi preciso jogo de cintura. “Para mim, a 
maior dificuldade foi com os trabalhadores. 
É muito difícil para eles lidarem com uma 
mulher dando ordens na propriedade”, 
explicou. 

A história de Nita com os morangos 
começou com o encanto que teve ao ver 
uma safra pela primeira vez na propriedade 
de uma amiga. “Vi que era uma forma 
de empreender, pois ela plantava e 
não conseguia atender a demanda 
dela. Resolvi investir um dinheiro que 
estava parado. Levei meu esposo para 
conhecer a propriedade dela, ele ficou 
desacreditado, disse ‘nunca mexemos 
com isso’, mas eu pedi o voto de confiança 
dele”, conta a produtora, que diz que é a 
empreendedora da família e o marido, a 
parte administrativa.

Petrópolis em alerta Evasão escolar em Rondônia

Um mês após a tempestade que causou 
deslizamentos e deixou 233 mortos em Petrópolis, 
no Rio de Janeiro, a cidade voltou a sofrer com 
intensas chuvas na tarde de ontem. Segundo a 
Climatempo, choveu 118mm em uma hora, metade 
do esperado para março. De acordo com a Defesa 
Civil, a mudança nas condições do tempo na cidade 
Imperial se deve à passagem de uma frente fria pelo 
Sudeste do país, provocando instabilidade. Mais 
chuvas são esperadas para os próximos dias.

Em Rondônia, mais de 6 mil alunos abandonaram os estudos 
durante a pandemia. Por meio do programa Busca Ativa Escolar, 
26% destes alunos já foram reinseridos. Dos 52 municípios 
de Rondônia, 49 estão ativos no programa e três passam por 
processo de reconfiguração. Desde 2020, 1.702 estudantes 
foram alcançados pela iniciativa. A estratégia de reinserção foi 
elaborada pela Unicef em parceria com a União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Entre os estados 
da região Norte, Rondônia é o segundo do ranking de evasão em 
2020, atrás apenas do Pará, que registrou 19.271 casos. 

>> DEU NO www.correiobraziliense.com.br
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Tânia Felix, Distrito Federal

A produtora Tânia, de Brazlândia, é 
de família ligada ao campo, que plantava 
cebolas e melancia em Barreiras, na 
Bahia. Chegou ao DF em 2016, morou 
na cidade e demorou um tempo até 
retornar às suas raízes. “Nós migramos da 
Bahia para cá, foi bem difícil. Na cidade, 
não encontramos o mesmo apoio do 
campo. Tivemos que aprender o manejo 
(morango, milho, pimenta-de-cheiro)”, 
disse. 

Tânia fez diárias em outras 
propriedades para aprender como era o 
preparo da terra até o ponto da colheita. 
“Nas diárias, as pessoas foram receptivas, 
mas a parte masculina menos. Eles 
viam uma mulher na roça, pegando 
uma enxada, querendo capinar e não 
davam credibilidade”, afirmou. “Aqui na 
propriedade, os homens encaram de 
forma mais natural, porque tudo o que eu 
faço eles fazem, e já faço há mais tempo 
que alguns”, completou. “Não mudaria de 
vida, não voltaria para a cidade de jeito 
nenhum. Eu amo o campo”.

Alexandra Cossul, 
Mato Grosso

“O agro ainda é visto como um setor 
masculino, desde a atividade até as 
lideranças”, afirmou. Alexandra trabalha 
com a família e está encarregada da parte 
administrativa e financeira. “A geração da 
minha mãe foi criada e ensinada para ser do 
lar. Basicamente, essa foi a criação que eu 
tive e, a partir do momento que eu fiz uma 
faculdade e uma pós-graduação, vi que não 
era só isso”, disse. 

Para ela, a tecnologia traz a necessidade 
de mão de obra qualificada e essa é a porta 
de entrada da mulher para o agro. “O 
administrativo de uma fazenda é essencial. 
Meu pai que está à frente, mas não tem o 
conhecimento que eu tenho de custo de 
produção, por exemplo.”

Alexandra observa que há aumento no 
interesse das mulheres em administrar 
propriedades herdadas, adquirir ou mesmo 
trabalhar em empresas agrícolas. “Nós 
conseguimos contribuir com o agro e somos 
capazes de alcançar altos cargos”, frisou.

Amanda Burnier, Mato Grosso

Para Amanda, mesmo 
sendo gratificante e 
imprevisível a vida 
vivida por safras, há 
muito o que melhorar 
quando se é mulher. 
“Para ser mulher aqui, 
você precisa dominar 
o que faz e provar o 
tempo todo que domina, 
e ainda assim será 
testada”, afirmou. 

Amanda não sentiu 
dificuldades com fornecedores ou parceiros. O desafio maior foi com 
outros produtores: havia inflexibilidade e uma visão deturpada do 
que ela era capaz. 

“Nós, mulheres, trazemos uma nova visão de estilo no agro. 
Somos mais detalhistas, damos caminhos mais sustentáveis e 
desmitificamos a questão da força com criatividade”, explicou. E 
reiterou: “O feminino quer somar e não tomar o lugar de ninguém”.

Lenice Gazolla, Mato Grosso

Lenice foi incentivada 
a dar continuidade nos 
negócios da família. 
“Sempre tive apoio 
do meu pai e do meu 
irmão. Eles não mediram 
esforços para me ajudar 
com os compromissos da 
propriedade”.

Graças a esse apoio, a 
matogrossense conta que 
não se abalou. “Não me 
deixei abalar com certas 
situações. Pelo contrário, 
tive total apoio da minha família”, destacou. Segundo ela, o atual 
momento do mundo ajuda com a nova visão no campo, onde a mulher 
se empodera em diferentes setores. “Nos destacamos no agro por 
competência, capacidade, jogo de cintura e determinação”.

Tábata Stock, Paraná

“Seria hipocrisia negar que não há dificuldades por ser 
mulher e estar no comando de fazenda”, contou Tábata, 
que mora em Entre Rios, distrito de Guarapuava, interior 
do Paraná. “Uma comunidade muito enraizada, fechada, 
onde a modernidade assusta”, descreveu. 

Ao levantar a bandeira de inovação na gestão do agro, 
Tábata sentiu resistência. “Até hoje há desconfiança sobre 
meu trabalho”, afirmou a produtora, que sente maior 
barreira vindo de outras mulheres. 

“Quando escutamos a palavra machismo, pensamos 
no homem querendo se sobrepor. Eu sofro mais por parte 
das mulheres. É um assunto complicado.”

Caroline Barcellos, Goiás e Tocantins

Caroline conta que na fazenda de sua família, homens e mulheres 
trabalham juntos. “As mulheres são participativas e são apoiadas pelos homens 
aqui. Isso facilita a liderança”, disse. A produtora hoje é vice-presidente da 
Aprosoja no estado de Tocantins. “Em nossa diretoria temos outra mulher, pois 
somos parceiros e complementamos nossos conhecimentos”, disse. Caroline 
diz que não sentiu dificuldade em chegar lá, pois conquistou seu espaço por 
sua competência e ser mulher não foi um empecilho ou um fator definitivo. Ela 
observou que teve apoio do pai, do irmão e do marido. 

Apesar disso, admite que há resistência no setor. “Existe machismo, mas ele 
só abala quando nos vitimizamos”, defendeu. E completou: “Não estou falando 
daquelas que são proibidas ou que não são respeitadas por serem mulheres, 
isso existe e não pode ser ignorado”, afirmou.
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 » DEBORAH HANA CARDOSO

Amanhã ocorrerá a 10ª edição do Fórum de Governadores 
no Palácio do Buriti, em Brasília. Os temas em destaque serão 
a tributação do ICMS sobre combustíveis, a redução do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) e a flexibilização das medidas 
de combate à covid-19. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a 
Lei Complementar que prevê a incidência única do ICMS sobre 
combustíveis, inclusive importados. Da forma como foi aprovada, a 
medida poderá causar forte impacto na arrecadação dos estados, e 
alternativas serão discutidas no encontro.

Reunião de governadores no Buriti
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DE OLHO NO PRAZO / 

Organização é chave 
na declaração do IR

Sem expectativas de adiamento da data limite para entrega da documentação, especialistas orientam 

O 
Imposto de Renda 2022 (IR) 
está a todo vapor. De acor-
do com a Receita Federal, 
foram recebidas, até o últi-

mo balanço, divulgado na tarde da 
última sexta-feira, pouco mais de 5 
milhões de declarações. Neste ano, 
o prazo ficou mais curto: só é pos-
sível entregar a documentação até 
o dia 29 de abril — ao passo que o 
aplicativo para preenchimento da 
DIRF foi liberado no dia 7 de mar-
ço. Com quase duas semanas pas-
sadas dentro do prazo, é preciso fi-
car atento para não deixar o envio 
para a última hora 
e ficar sem tempo 
hábil para a resolu-
ção de imprevistos.

O sistema de re-
cepção de decla-
rações da Recei-
ta funciona 20 ho-
ras por dia — o úni-
co período em que 
o uso fica inviabi-
lizado é entre 1h e 
5h. Mesmo assim, 
há aqueles que dei-
xam para fornecer 
as informações ao 
Fisco perto do fe-
chamento da pla-
taforma. Esse é um 
dos hábitos que faz 
muitos caírem na 
temida malha fina, 
pois falta tempo pa-
ra correção de erros 
e revisão dos núme-
ros.

O diretor do De-
partamento de As-
sessoria Fiscal a 
Pessoas Físicas da BDO,  Cleiton 
Felipe, alerta que não há nenhu-
ma expectativa de extensão do pra-
zo, como foi feito no ano passado e 
retrasado. “Quanto antes o contri-
buinte entrega a declaração, antes 
ele consegue verificar se existe ou 
não alguma pendência de malha 
fina, para corrigi-la e enviar a retifi-
cação ainda dentro do prazo”, justi-
ficou. “Outra razão para entregar a 
documentação antes é evitar o con-
gestionamento do sistema da Recei-
ta nos últimos dias.”

Outra razão para se adiantar na 
prestação de contas ao Leão é a fila 
da restituição. Quem envia o reporte 
antes recebe o dinheiro da tributa-
ção excedente antes — geralmente 

a partir do segundo lote, já que o pri-
meiro costuma ser preenchido por 
aposentados, professores e pessoas 
com deficiência, prioridades no re-
cebimento.

“Quando se entrega a declaração 
nos últimos dias, geralmente você 
não tem tempo de revisar, dar uma 
olhada geral com calma, analisar as 
informações. Então acaba entregan-
do daquela maneira, com erros que 
poderiam ser facilmente evitados”, 
finalizou Cleiton Felipe.

A sócia-diretora da Seteco Con-
sultoria Contábil Adriana R. Alcazar, 
corrobora com a visão. Para ela, a 
declaração merece uma organiza-
ção para evitar cometer erros por 

falta de análise. 
“Quando se deixa 
para a última hora, 
erros comuns po-
dem levar a situa-
ção de análise pe-
la Receita Federal 
(malha fina). Um 
dos principais er-
ros é a omissão 
de rendimentos. 
Ou incluir um de-
pendente que te-
nha renda, mas 
não informar o va-
lor”, afirmou Al-
cazar. “Despesas 
médicas também 
merecem aten-
ção. Como o valor 
para dedução de 
gastos com saúde 
não tem limite, os 
contribuintes aca-
bam aumentando 
as despesas reali-
zadas e deduzem 
gastos com pes-
soas que não são 

suas dependentes na declaração. 
Então, não tem jeito: é dor de cabe-
ça na certa!”, informou.

De acordo com a sócia-direto-
ra da Seteco Consultoria Contábil, 
os cinco erros mais comuns são: 
preencher informações de manei-
ra incorreta, fraudar documentos, 
não guardar as declarações dos úl-
timos cinco anos, omitir rendimen-
tos e declarar despesas médicas ir-
reais. “Com esses cuidados, é bem 
provável que o contribuinte se livre 
de cair na malha fina. Na dúvida, a 
recomendação é sempre pedir aju-
da a um contador”, pontuou.

*Estagiária sob a supervisão 
de Carlos Alexandre de Souza

 » FERNANDA STRICKLAND
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 Contribuintes que se enquadram nas regras do IR devem fornecer as informações à Receita Federal até 29 de abril

 Marcelo Camargo/Agência Brasil

O lucro consolidado da Cen-
trais Elétricas Brasileiras (Eletro-
bras) em 2021 chegou a R$ 5,7 
bilhões. Deste montante, R$ 610 
milhões correspondem exclusi-
vamente ao lucro do quarto tri-
mestre. Ambos os resultados, tan-
to o total quanto o trimestral, fi-
caram abaixo do obtido em 2020. 

No lucro total do ano de 2021, 
a queda foi de 11% em relação 
ao ano anterior. Já no montante 
obtido no quarto trimestre, o re-
cuo foi de 52% ante o ganho de 
R$ 1,2 bilhão no mesmo período 
de 2020. Apesar disso, houve me-
lhora na receita bruta, que totali-
zou R$ 44,4 bilhões. 

A estatal atribui o resultado 
anual de 2021 à influência de 
provisões operacionais e às re-
soluções da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), que pro-
moveram repactuação do risco 
hidrológico e confirmaram a ex-
tensão dos prazos de outorgas de 
diversas usinas hidrelétricas da 
companhia. Além disso, houve 
impacto do resultado do reper-
filamento do componente finan-
ceiro da Rede Básica de Sistemas 
Existentes (RBSE), no montante 
de R$ 4,8 bilhões.

No resultado do último tri-
mestre, a empresa diz que o seg-
mento de geração se destacou e 

também houve redução de 9% 
no custo com pessoal, mate-
rial, serviços e outros, na com-
paração com o mesmo perío-
do de 2020. 

A Receita Operacional Líquida 
passou de R$ 9 bilhões, no quar-
to trimestre de 2020, para R$ 11,5 
bilhões, nos mesmos meses de 
2021, com crescimento de 27%. 
Segundo a Eletrobras, houve me-
lhor performance nos contratos 
bilaterais e maior receita de liqui-
dação na Câmara de Comerciali-
zação de Energia Elétrica (CCEE), 
com destaque para a venda da 
energia importada do Uruguai. 

O lucro contabilizado antes 

de juros, impostos, depreciação 
e amortização, chamado de Ebti-
da IFRS, atingiu R$ 2,402 milhões 
no quarto trimestre de 2021. Em 
2020, o valor foi negativo em  
R$ 299 milhões no mesmo período.

A empresa é responsável por 
28% da geração da energia elé-
trica do Brasil, com capacidade 
instalada de 50.515 megawatts. 
No segmento de transmissão, a 
companhia detém cerca de 40% 
das linhas do país e produziu 
cerca de 100 milhões de MWh 
acumulados até o segundo tri-
mestre de 2021 — aproximada-
mente um terço do consumo de 
eletricidade no país.

Eletrobras tem queda no lucro em 2021

ENERGIA

Usina de Tucuruí, no Pará, controlada por subsidiária da Eletrobras

Bruno Huberman 

Quanto antes 
o contribuinte 
entrega a 
declaração, antes 
ele consegue 
verificar se existe 
ou não alguma 
pendência de malha 
fina, e consegue 
corrigi-la e enviar 
a retificação ainda 
dentro do prazo”

Cleiton Felipe, diretor 
do Departamento de 
Assessoria Fiscal a 
Pessoas Físicas da BDO

que contribuintes forneçam as informações ao Fisco com antecedência. Com isso, cidadão pode receber a restituição mais cedo

Euro

R$ 5,544

Comercial, venda 
na sexta-feira

CDB

11,89%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.212

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Setembro/2021 1,16          
Outubro/2021                 1,25
Novembro/2021            0,95
Dezembro/2021             0,73
Janeiro/2022                  0,54

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

R$ 5,015
(-0,37%)

14/março 5,120

15/março 5,159

16/março 5,093

17/março 5,034

Na sexta-feira

Capital de giro

6,76%
0,8%
Nova York

Bolsas
Na sexta-feira

1,98%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

15/3 16/3            17/3 18/3

115.310109.928

Dicas

 Os cinco principais erros 
cometidos na declaração, 
segundo Adriana R. Alcazar

 1)  Preencher informações de 
maneira incorreta

 2) Fraudar documentos

 3)  Não guardar as declarações 
dos últimos cinco anos

 4) Omitir rendimentos

 5)  Declarar despesas 
médicas irreais
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O desafio da governança

A agenda ESG ganha cada vez mais importância no ambiente empresarial. Na próxima 

E
m um cenário de mudan-
ças constantes, em que 
não apenas o lucro é va-
lorizado, 

mas também 
as boas rela-
ções entre pes-
soas e o plane-
ta, é necessário 
que as organi-
zações se adap-
tem às deman-
das do mercado 
e da sociedade. 
A construção 
de um mundo 
mais inclusivo e 
sustentável de-
pende da habi-
lidade das em-
presas em apli-
car princípios 
ambientais, so-
ciais e de go-
vernança cor-
porativa. É nes-
se contexto que 
surge a agenda 
ESG (Environ-
mental, Social, 
Governance), com objetivo de 
ajudar as entidades a atingir 

o nível ideal de sinergia entre 
meio ambiente, aspecto social 
e governança.

Valeria Café, diretora de Vo-
calização e Influência do Insti-

tuto Brasileiro 
de Governan-
ça Corporativa 
(IBGC), expli-
ca que os pila-
res da agenda 
vêm de muito 
tempo, somen-
te eram referi-
dos de outra 
forma. “Falá-
vamos de res-
p o n s a b i l i d a -
de social, res-
ponsabilidade 
ambiental. Há 
30 anos, a gen-
te já falava de 
s u s t e n t a b i l i -
dade, mas com 
outros nomes. 
A governança 
é quando vo-
cê traz essas 
questões para 
a estratégia da 
o r g a n i z a ç ã o, 

por um sistema de líderes.”
Segundo a especialista, a 

 » MARIA EDUARDA ANGELI*

Nelmara: “Essas decisões definem o futuro que vamos viver”

Divulgação

RAPIDINHAS

» O mercado financeiro brasileiro tem muito 
a avançar quando o assunto é diversidade. 
Uma pesquisa feita pela Anbima, a entidade 
do setor, constatou que 48% das empresas do 
ramo não têm agenda para tratar do tema. 
Mesmo as que se preocupam com a questão 
fazem isso de maneira incompleta: só 24% 
definiram metas para ampliar a inclusão.

» A Shell entrou com pedidos de licenciamento 
ambiental no Ibama para instalar seis 
parques eólicos offshore no Brasil. Juntos, 
os projetos localizados nos estados do 
Ceará, Espírito Santo, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul 
terão capacidade de 17 gigawatts (GW).

» Com a trégua da pandemia e o fim das restrições 
de circulação, o otimismo voltou ao mercado 
de turismo. Segundo pesquisa encomendada 
pelo governo federal, 73% dos empresários 
do setor acreditam que haverá aumento da 
demanda por viagens em 2022 e 67% deles 
esperar ampliar o faturamento no ano.

» A ExxonMobil aderiu à campanha do Instituto 
Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e destinará 
R$ 100 mil para os desabrigados pelas chuvas de 
Petrópolis, no Rio, ocorrida no mês passado. Os 
recursos serão enviados ao Serviço Franciscano 
de Solidariedade (Sefras) e à Central Única das 
Favelas (Cufa). Ao menos 233 pessoas morreram 
e 600 foram desabrigadas pela tragédia.

Mercado S/A AMAURI SEGALLA

amaurisegalla@diariosassociados.com.br

A Latam vai suspender temporariamente, 
a partir de abril, 21 rotas nacionais

Fintech define 
piso de R$ 7 mil 
para todos os 
funcionários

A fintech brasileira 
Husky, especializada 
em transferências 
internacionais de valores, 
adotou uma política 
ousada de remuneração. 
Nenhum de seus 
funcionários ganhará 
menos de R$ 7 mil. A 
definição do piso não 
foi aleatória. Segundo a 
empresa, o valor se baseou 
em pesquisa do IBGE que 
indica o montante como 
fundamental para que as 
pessoas mantenham níveis 
satisfatórios de qualidade 
de vida. A iniciativa é 
louvável. No Brasil, só 5% 
da população recebe mais 
de R$ 7 mil mensais.

Passagens aéreas 
poderão subir até 30%

 O aumento do preço dos combustíveis começa a provocar mudanças 
nas operações das companhias aéreas. A Latam vai suspender 
temporariamente, a partir de abril, 21 rotas nacionais. Alguns voos 
afetados eram de rotas que ainda seriam inauguradas, como trajetos 
entre São Paulo e cidades como Montes Claros e Juiz de Fora, em 
Minas Gerais. Os viajantes devem preparar o bolso. Especialistas do 
mercado calculam que o preço das passagens poderá subir até 30% 
em decorrência da crise dos combustíveis. A indústria da aviação vive 
tempos difíceis. A alemã Lufthansa, maior companhia aérea da Europa, 
será obrigada a realizar 18 mil voos com poucos ou nenhum passageiro 
para cumprir questões regulatórias. Pelas leis europeias, as empresas 
são obrigadas a usar pelo menos 80% de seus slots (horários de pouso 
e decolagem) para não perder os direitos de uso das rotas. Com a 
pandemia, a demanda caiu drasticamente e está demorando para voltar.

O adeus da Etna depois 
de 17 anos no mercado

TikTok é o aplicativo que mais 
compartilha dados pessoais

A rede de móveis e utensílios Etna tem data para fechar 
definitivamente as portas no Brasil: o primeiro semestre do 
ano. Depois de 17 anos de operação com relativo sucesso, 
a empresa mantém apenas quatro endereços em operação, 
três no estado de São Paulo e um em Brasília. Os 400 
colaboradores restantes serão desligados. Não é simples 
apontar uma única razão para um negócio naufragar, mas 
é consenso no mercado que a Etna demorou para investir 
no ambiente on-line. Quando fez isso, já era tarde. 

Está preocupado com seus dados pessoais que 
circulam pela internet? Se estiver, evite usar o aplicativo 
chinês TikTok. Segundo levantamento realizado pela 
agência de marketing digital URL Genius, o app envia, 
em média, informações para outras 13 empresas sem que 
os usuários saibam que os dados foram compartilhados. 
Depois aparecem o Telegram (9 compartilhamentos), 
Twitter (6) e YouTube (4). Os vazamentos de dados geram 
prejuízos anuais de US$ 1 trilhão à economia mundial.

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Instagram/reprodução

15,5%
foi quanto caiu a emissão de green 
cards para brasileiros no ano fi scal 

de outubro de 2019 a setembro 
de 2020. Segundo levantamento 

do escritório de advocacia AG 
Immigration, o documento de 

residência permanente nos Estados 
Unidos deverá voltar a crescer 

no governo Joe Biden

Não dá para, ao mesmo 
tempo, fazer programa social 
e jogar dinheiro em emendas 
parlamentares e em gastos 
meramente de cunho eleitoreiro"

Gustavo Loyola, 
ex-presidente do Banco Central

quarta, webinar promovido pelo Correio vai discutir a revolução em andamento nos negócios e na sociedade

governança é um sistema pe-
lo qual as empresas e organi-
zações são dirigidas, monito-
radas e incentivadas. É a forma 
como elas se relacionam com os 
stakeholders, que são as partes 

envolvidas no desenvolvimento 
das entidades. Isso envolve uma 
série de regras e uma cultura de 
como você explica tudo isso.

“É feito por meio de alguns prin-
cípios: transparência, equidade, 

prestação de contas e responsa-
bilidade corporativa. Para gran-
des empresas, é fácil estruturar 
isso, já para empresas pequenas 
e médias é mais difícil, porque 
eles pensam que é algo que eles 
não precisam. Parece realmente 
algo que só é implantável quan-
do você é uma empresa gigante. 
Mas não é verdade”, afirma Café.

Para ela, a aplicação desses 
princípios é um diferencial, 
porque implicam em uma em-
presa mais longeva. “As pessoas 
vão ficar mais tempo na em-
presa, vão ser mais felizes, vão 
ser mais produtivas. Também 
as empresas diversas, que são 
mais criativas, isso é provado, 
e isso vai possibilitar um pro-
cesso de inovação”, aponta. Va-
léria Café também destaca que 
as organizações estão mudando 
cada vez mais e que isso se de-
ve à pressão exercida tanto pe-
lo mercado externo quanto pe-
los consumidores.

Transmissão
Na próxima quarta, o Cor-

reio promoverá o webinar 
Agenda ESG: uma revolução 
nos negócios e na sociedade. 

O foco do evento — mediado 
pelo editor de Política e Eco-
nomia do jornal, Carlos Ale-
xandre de Souza — será a le-
tra G da sigla: Governança. Co-
mo painelista, estará presente 
a sócia-líder de ESG Advisory 
da KPMG no Brasil e líder na 
KPMG IMPACT, Nelmara Ar-
bex. O evento será transmiti-
do ao vivo, a partir das 11h30, 
e poderá ser acompanhado no 
site e redes sociais do Correio 
(Twitter, Facebook e YouTube).

Na visão de Nelmara Arbex, 
a discussão é fundamental: “As 
questões ambientais, sociais e 
éticas estão presentes em todos 
os negócios, em todos os seto-
res. As decisões sobre elas im-
pactam toda a sociedade, não 
somente no presente, mas tam-
bém no futuro. Essas decisões 
definem o futuro que vamos 
viver. Falar sobre isso e enten-
der como inserir estes aspectos 
no dia a dia de nossas decisões 
é fundamental. Este tema tem 
que se tornar algo discutido e 
considerado por todos os líde-
res, de toda a sociedade”.

*Estagiária sob a supervisão 
de Roberto Fonseca

Há 30 anos, a 
gente já falava de 
sustentabilidade, 
mas com outros 
nomes. A governança 
é quando você traz 
essas questões 
para a estratégia da 
organização, por um 
sistema de líderes

Valeria Café, diretora de 
Vocalização e Influência 
do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC)

 Com o juro no Brasil subindo 
de forma galopante, o brasilei-
ro mudou a direção de seus in-
vestimentos, migrando da renda 

variável para a renda fixa. O saldo 
de entrada de dinheiro em apli-
cações de renda fixa se aproxima 
de R$ 100 bilhões no acumulado 

Brasileiro troca ação 
por renda fixa

SEU DINHEIRO

deste ano, enquanto os fundos 
de renda variável reportaram sa-
ques de mais de R$ 23 bilhões no 
mesmo período. Os dados são da 
Associação Brasileira das Entida-
des dos Mercados Financeiro e 
de Capitais (Anbima).

A busca é por rentabilidade 
mas também por algum por-
to seguro, em um momento de 
mais turbulência nos mercados. 

A migração do fluxo de recursos 
ganhou ainda mais apelo com 
a decisão do Comitê de Política 
Monetária (Copom) de elevar a 
Selic para 11,75%.

“Começamos a identificar es-
se movimento na metade do ano 
passado, quando internamente 
foi se concretizando um cenário 
de inflação e algum ruído polí-
tico. Isso começou a gerar uma 

certa aversão ao risco”, diz o di-
retor da Anbima, Pedro Rudge. 

Bolsa
Os dados da B3 também mos-

tram grande saída de recursos, 
um movimento contrário ao ve-
rificado em 2020, quando o in-
vestidor foi atraído para o mer-
cado de renda variável, atrás de 

maiores ganhos, apesar dos ris-
cos, diante da Selic a 2% ao ano, 
na mínima histórica. Enquanto 
os estrangeiros investiram mais 
de R$ 73 bilhões na Bolsa no 
acumulado deste ano (um re-
corde no Brasil), as pessoas fí-
sicas foram na direção contrá-
ria e sacaram mais de R$ 16 bi-
lhões até aqui, de acordo com 
dados da bolsa.
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Ofensiva em
um novo patamar 

Invasão russa entra na quarta semana com o aumento da pressão sobre cidades ucranianas estratégicas e o uso repetido 
de mísseis de longo alcance. Kiev denuncia ataque a escola de artes que servia de refúgio para cerca de 400 civis

E
nquanto o presiden-
te ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, se diz aberto 
ao diálogo para pôr fim à 

guerra com a Rússia, um confli-
to prestes a completar um mês, 
Moscou dá demonstrações cla-
ras de que não há intenção de 
recuar. Ao contrário: a sema-
na começa com sinais de que 
a ofensiva chega a um patamar 
ainda mais destrutivo. Ao longo 
do fim de semana, cidades ucra-
nianas estratégicas foram ain-
da mais pressionadas por tro-
pas russas — com um ultimato 
de rendição para Mariupol — e 
o Kremlin parece ter consolida-
do o uso de mísseis hipersôni-
cos no confronto.

Ao sudeste da Ucrânia, Ma-
riupol tem o principal porto 
marítimo do país, além de ligar 
a península de Crimeia, que foi 
anexada pelos russos em 2014, 
à região de Donbas, onde estão 
as duas repúblicas que tiveram 
a independência reconhecida 
por Putin no mês passado: Do-
netsk e Lugansk. A cidade ti-
nha até hoje para se render às 
tropas russas. “Abaixe suas ar-
mas. Todos aqueles que o fize-
rem têm garantia de passagem 
segura para fora de Mariupol”, 
exigiu o diretor do Centro Na-
cional Russo de Gerenciamen-
to de Defesa, Mikhail Mizint-
sev, em um comunicado emiti-
do ontem à noite. Em resposta, 
a vice-primeira-ministra ucra-
niana, Iryna Vereshchuk, de-
clarou que “não se pode falar 
de rendição de qualquer tipo”.

A pressão russa se deu horas 
depois de Zelensky denunciar 
um bombardeio a uma escola de 
artes em Mariupol que servia de 
refúgio para 400 civis. “O prédio 
foi destruído, e as pessoas ainda 
estão sob os escombros. O nú-
mero de mortos ainda está sen-
do levantado”, informou o conse-
lho da cidade. O presidente dis-
se se tratar de mais um “crime de 
guerra”. “Infligir algo assim em 
uma cidade pacífica... é um ato 
de terror”, declarou.

Os ataques também segui-
ram na capital, Kiev, onde um 
projétil destruiu a parede exter-
na de um prédio, ferindo ao me-
nos cinco pessoas, segundo Vi-
tali Klitschko, prefeito da região. 
De acordo com informações da 

Moradores procuram pertences em prédio da capital ucraniana que foi destruído por projétil: aos menos cinco feridos

 AFP

Agência France-Presse (AFP) de 
notícias, o edifício de 10 anda-
res está seriamente danificado, 
com todas as janelas destruídas. 
“Minha irmã estava na varanda 
quando aconteceu, ela quase 
morreu”, contou Anna, 30 anos, 
que é moradora do prédio. As 
ofensivas também seguiram em 
Kharkiv, a segunda maior cida-
de do país, onde pelo menos 
500 pessoas morreram desde o 
início da guerra, segundo dados 
do governo.

Hipersônicos

Há um temor de que os ce-
nários de destruição e o nú-
mero de vítimas aumente nos 
próximos dias, já que o Exér-
cito passou a usar o que con-
sidera um arsenal “invencível”. 
As armas hipersônicas foram 

A Austrália prometeu o envio 
de mais armas e assistência 
humanitária a Kiev e ampliou 
as sanções contra a Rússia, 
proibindo imediatamente 
as exportações de alumina 
e bauxita. A proibição do 
comércio visa impactar a 
produção de alumínio na 
Rússia, que depende 20% 
da alumina australiana. 
A França, por sua vez, 
congelou cerca de 
US$ 940 milhões em ativos 
de magnatas russos, segundo 
o ministro da Economia e 
Finanças, Bruno Le Maire. 

 » Novas sanções

Além de se mostrar aberto a 
negociar com Vladimir Putin, o 
presidente ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, tem investido, cada vez 
mais, em pressões por apoio mili-
tar internacional. Na mais recente 
declaração por videoconferência 
dirigida a parlamentos estrangei-
ros — estratégia que tem se multi-
plicado nos últimos dias —, ele se 
dirigiu ao Knesset, o parlamento 
israelense, em busca de uma posi-
ção mais clara em relação à guerra.

“A Ucrânia fez sua escolha há 
80 anos e temos entre nós os jus-
tos que esconderam os judeus. É 
hora de Israel tomar uma decisão 
(...), a indiferença mata”, disparou 

Zelensky, que é de origem judai-
ca. Ele pediu aos legisladores que 
cobrem ações mais contundentes 
do governo israelense, como for-
necer assistência militar e impor 
sanções à Rússia.

O sistema de defesa israelen-
se contra mísseis, considerado 
uma das armas antiaéreas mais 
eficiente do mundo, é um dos re-
forços almejados pelo ucrania-
no, que, agora, precisa lidar com 
a artilha hipersônica do vizinho. 
“Todo mundo sabe que sua arma 
é forte (...)Vocês sabem defender 
os interesses do seu Estado, os in-
teresses da sua sociedade. E vo-
cês podem definitivamente nos 

Mais pressão 
por apoio militar

 AFP

Em Kiev, soldado ucraniano prepara um lançador de foguetes: busca por reforços

 AFP

lançadas no fim de semana — 
primeiro em um depósito de ar-
mas, depois em uma reserva de 
combustível. “Um grande esto-
que de combustível foi destruí-
do por mísseis de cruzeiro Kali-
br disparados do Mar Cáspio e 
por mísseis balísticos hipersôni-
cos lançados pelo sistema aero-
náutico Kinjal do espaço aéreo 
da Crimeia”, informou o Minis-
tério da Defesa russo. O ataque 
também danificou severamente 
a siderúrgica Azovstal de Mariu-
pol, cujo porto é crucial para a 
exportação do aço produzido no 
leste da Ucrânia.

Para os Estados Unidos, po-
rém, o uso desses novos artefa-
tos pode não ter grandes efeitos 
sobre o curso da guerra.  “Não 
os vejo como revolucionários”, 
declarou Lloyd Austin, secretá-
rio de Defesa americano, ao ca-
nal de televisão CBS. Segundo 
ele, ao usar essas armas, Mos-
cou está “tentando recuperar o 
impulso em um conflito em que 
seu Exército está atolado”. “Vi-
mos (os russos) atacarem de-
liberadamente cidades e civis 
nas últimas semanas (...), is-
so porque a ofensiva está blo-
queada”, justificou. Austin tam-
bém alertou a Rússia contra o 
uso de armas químicas ou bio-
lógicas no conflito. Se forem 
empregadas, observou ele, ha-
verá “uma reação significativa 
não apenas dos Estados Uni-
dos, mas também da comuni-
dade internacional”.

ajudar a proteger nossas vidas, 
as vidas dos judeus ucranianos”. 

Zelensky também tem insis-
tido no fato de que o confron-
to no leste europeu pode ganhar 
proporções globais. Ontem, em 
entrevista à CNN, o presidente 
alertou que, caso as negociações 
com Putin não vinguem, a ofensi-
va ganhará uma nova configura-
ção. “Acredito que sem negocia-
ções não conseguiremos dar fim 
à guerra (…) Se essas tentativas 
falharem, isso significaria que se 
trata de uma terceira guerra mun-
dial”, afirmou. “Se houver apenas 

1% de chance de parar essa guer-
ra, devemos aproveitá-la (…) De-
vemos usar todos os formatos, to-
das as possibilidades de negocia-
ção, todas as possibilidades de fa-
lar com Putin.”

Há uma expectativa de que, se 
Zelensky aceitar ceder as regiões 
declaras independentes no mês 
passado por Putin, Donetsk e Lu-
gansk, os confrontos acabariam. 
Ontem, porém, o ucraniano deu 
sinais de discondância. “Temos 
que conceber um modelo em que 
a Ucrânia não perca sua sobera-
nia, sua integridade territorial”.

Se essas tentativas falharem, isso significaria 
que se trata de uma terceira guerra mundial”

Volodymyr Zelensky,  presidente da Ucrânia
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Em Kiev, pessoas buscam proteção em estações de metrô, a 60m da superfície: 26 dias de guerra 

10 milhões fora de casa 
Desde o início da ofensiva russa, 25% dos ucranianos estão deslocados dentro do próprio país ou na condição de refugiados, estima a ONU

T
emendo os efeitos da ofen-
siva russa, cerca de 25% da 
população da Ucrânia foi 
obrigada a deixar as suas 

casas. Segundo as Nações Unidas, 
são 10 milhões de pessoas fugin-
do de uma “guerra devastadora” e, 
atualmente, na condição de deslo-
cadas dentro do próprio país ou re-
fugiadas no exterior. “Entre as res-
ponsabilidades daqueles que fa-
zem a guerra, em todo o mundo, 
está o sofrimento infligido aos ci-
vis que são forçados a fugir de suas 
casas”, escreveu, no Twitter, o alto 
comissário da ONU para os Refu-
giados, Filippo Grandi.

A Agência das Nações Unidas 
para os Refugiados (Acnur) calcu-
la que, até ontem, 3.389.044 ucra-
nianos haviam deixado o país des-
de 24 de fevereiro, outros 60.352 se-
guiam o caminho do êxodo. Cerca 
de 90% dos refugiados são mulhe-
res e crianças. Isso porque os ho-
mens com idade entre 18 e 60 anos 
podem ser convocados para servir 
no Exército e, por isso, não estão 
autorizados a deixar o país. 

Preocupado com o deslocamen-
to tão grande de meninos e meninas, 
o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) alertou, no sábado, 
que as mais de 1,5 milhão de crian-
ças que estão fugindo para o exterior 
estão sob riscos “reais e crescentes” 
de serem vítimas de “tráfico e explo-
ração de seres humanos” e pediu aos 
governos vizinhos que tomem me-
didas para “mantê-las seguras”.

Dentro da Ucrânia, escolas e es-
tações de metrô têm sido usadas 

 AFP

pela população que teve que sair de 
casa — cerca de 6,5 milhões de pes-
soas — para se proteger dos con-
frontos. A estação de metrô Syrets, 
a noroeste da capital, Kiev, abriga 
cerca de 200 pessoas, entre adul-
tos, idosos e crianças. Os trens cir-
culam em uma única via, e os de-
mais, imóveis, servem para deze-
nas de pessoas dormirem lá dentro. 
A cerca de 60 metros de profundi-
dade, as pessoas querem dar uma 
falsa sensação de normalidade, até 
instalaram uma televisão.

Corredores humanitários

Ontem, 7.295 pessoas evacua-
ram Mariupol usando quatro cor-
redores humanitários, segundo a 
vice-primeira-ministra da Ucrânia, 
Iryna Vereshchuk. A cidade está si-
tiada há dias, e há queixas de que 
organizações de ajuda humanitá-
ria estão encontrando dificulda-
des para chegar aos civis. “Devido 
à violação do cessar-fogo, a eva-
cuação de Borodyanka para Bila 
Tserkva falhou pelo segundo dia 

consecutivo, e não foi possível en-
tregar ajuda humanitária à aldeia 
de Mala Rohan. A comunicação 
com seis pessoas que deveriam en-
tregar ajuda à cidade de Vovchansk 
foi perdida”, relatou Vereshchuk.

No norte do país, o prefeito de 
Chernihiv, Vladislav Atroshenko, 
descreveu a situação em sua cida-
de como uma “catástrofe huma-
nitária absoluta”. “O fogo de ar-
tilharia indiscriminado continua 
em áreas residenciais, dezenas de 
civis, crianças e mulheres estão 

morrendo”, disse, em entrevista a 
um canal de tevê local. Segundo 
o prefeito, não há eletricidade e 
água, e “a infraestrutura da cida-
de está completamente destruí-
da”. “Em um hospital bombardea-
do, pacientes operados ficam nos 
corredores a uma temperatura de 
10 graus”, relatou.

Pressão sobre a China 

Também ontem, o Reino Unido 
somou-se à pressão internacional 

por um posicionamento chinês 
contrário à invasão russa. O primei-
ro-ministro britânico, Boris John-
son, pediu que Pequim “saia de ci-
ma do muro” e alertou que, com a 
atual postura, o país corre o risco de 
“estar do lado errado da história”. 

Há insistência por parte dos 
americanos e de outras potências 
para que a China critique a ofensi-
va russa. Porém, o ministro de Re-
lações Exteriores do país, Wang Yi, 
insistiu que a posição adotada por 
seu país é “justa, objetiva e com-
patível com os interesses da maio-
ria das nações” e alertou que não 
vai aceitar pressão externa. “Nun-
ca aceitaremos qualquer coerção 
e pressão externa e nos oporemos 
a quaisquer acusações e suspeitas 
infundadas contra a China”, dis-
se a repórteres na noite de sábado. 

Na mesma linha, o embaixador 
da China nos Estados Unidos, Qin 
Gang, criticou, ontem, em entrevis-
ta ao canal americano CBS, espe-
culações em torno do envio de ar-
mamento ao governo russo. “O que 
a China está fazendo é enviar ali-
mentos, medicamentos, sacos de 
dormir e fórmula para bebês, não 
armas ou munições para qualquer 
das partes”, enfatizou. Segundo ele, 
Pequim continua “promovendo as 
negociações de paz e pedindo um 
cessar-fogo imediato.” Para analis-
tas, uma ajuda militar à Rússia por 
parte dos chineses transformaria 
um conflito transatlântico já explo-
sivo em uma disputa mundial entre 
o Ocidente e a segunda maior eco-
nomia do mundo.

Pela primeira vez desde o início 
da invasão russa, a equipe de 
funcionários da usina nuclear de 
Chernobyl foi trocada. Quase a 
metade deles voltou para a casa 
ontem, segundo o regulador 
nuclear da Ucrânia, a Agência 
Internacional de Energia Atômica 
(AIEA). Ao todo, 211 técnicos e 
guardas da usina não puderam 
sair do local, tomado por forças 
de Moscou, por mais de três 
semanas. “Eles merecem todo 
o nosso respeito e admiração 
por terem trabalhado nessas 
circunstâncias extremamente 
difíceis. Eles estavam lá por muito 
tempo. Espero sinceramente que 
os funcionários remanescentes 
dessa mudança também possam 
ser rotacionados em breve”, 
escreveu, no Twitter, o diretor  
da agência, Rafael Grossi. 

 » Chernobyl:  
equipe trocada
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A 
disputa à sucessão no Palácio do Pla-
nalto começa a ser travada num pal-
co que parece dividir o país em dois 
Brasis sem conexão alguma. De um 

lado, está o Brasil que é cenário de um pa-
cote de bondades de R$ 150 bilhões, fortuna 
definida coma “sobra de caixa acumulada”, 
enquanto faltam recursos para pesquisas 
cruciais nas universidades e verbas são cor-
tadas num atendimento considerado extre-
mamente precário aos aposentados e para 
o combate ao desmatamento. O outro Bra-
sil é o país do arrocho monetário, usado co-
mo tentativa de domar a inflação, do crédito 
caro que sacrifica os investimentos produti-
vos e impede a geração de emprego e renda.

As principais notícias da última sema-
na não comungam, pelo contrário, se es-
tranham. O mesmo governo que libera 
FGTS, antecipa 13º salário de aposenta-
dos, facilita empréstimos consignados e 
crédito para microempreendedores, ele-
va a taxa básica de juros — aquela que 
remunera os títulos públicos no merca-
do financeiro e serve de referência para 
as operações nos bancos e no comércio 
— de 10,75% para 11,75% ao ano. O Ban-
co Central também sinalizou que a Selic 
pode chegar, em maio, a 12,75% ao ano.

Para complicar um pouco mais a situa-
ção desse Brasil do aperto monetário, o 
Federal Reserve, o Banco Central ameri-
cano, determinou, na quarta-feira, a pri-
meira elevação dos juros americanos des-
de 2018 de 0,25 ponto percentual. O moti-
vo da alta, que de acordo com o FED con-
tinuará até o fim do ano e pode se repetir 
em 2023, é idêntico à necessidade brasilei-
ra de controle da inflação, mas as diferen-
ças nos efeitos da medida são profundas e 
impiedosas, claro, com o Brasil.

Os juros mais atrativos na nação de Joe 
Biden costumam promover uma deban-
dada de investidores de países como o Bra-
sil e vão levar à valorização do dólar frente 
ao real. Significa mais fôlego de preços co-
tados em dólar, como os dos combustíveis 
e de produtos que demandam matéria-pri-
ma produzida no exterior. Importante, ain-
da, lembrar que o real iniciou trajetória de 
alta no começo do ano, com o ingresso de 
dinheiro na bolsa de valores, como ocorreu 

em outros países avaliados como baratos e 
com economia muito associada à produção 
de commodities, que encareceram no mer-
cado internacional.

Como vão se comportar os investimen-
tos produtivos e de especulação na bolsa de 
valores, agora, são dois grandes desafios que, 
por mais empenhados que estejam os can-
didatos às eleições de outubro, não poderão 
ser desconsiderados nem devem passar des-
percebidos dos eleitores mais informados.

No ano passado, o Brasil derrapou e 
perdeu preferência entre as empresas es-
pecializadas em captação de investimen-
tos. Desceu da terceira posição do ran-
king para a 10ª, em 2021. Somente 5% 
dos CEOs que atendem investidores pe-
lo mundo passaram a considerar o Bra-
sil estratégico, com base em estudo feito 
pela consultoria PwC. Os Estados Unidos 
lideram a relação dos mais preferidos, se-
guidos da China e da Alemanha. A perda 
de relevância brasileira é reflexo de três 
fatores: baixa expectativa de crescimento 
econômico, ambiente político e despre-
zo com a preservação do meio ambiente.

Os rumos da economia brasileira passa-
ram a representar, da mesma forma, um ris-
co para os investidores em fundos de ven-
ture capital e startups, incluindo-se nesse 
cenário os juros altos tanto no Brasil como 
nos Estados Unidos e em outros países. As 
pequenas empresas de tecnologia e inova-
ção com potencial de crescimento e de ga-
nhos em escala foram alvo de captação re-
corde no ano passado. Há estimativas de 
que o Brasil captou recursos superiores a 
R$ 50 bilhões para esse setor. O número das 
chamadas novas empresas unicórnios, com 
avaliação igual ou superior a US$ 1 bilhão, 
teria chegado a uma dezena. Não se espe-
ra o mesmo dinamismo em 2022.

A euforia com os investimentos estran-
geiros diretos, por sua vez, perdeu senti-
do. Em 2021, eles somaram US$ 46,441 bi-
lhões nas estimativas do Banco Central, 
aumento de 22,9% na comparação com 
2020, embora sem ter retomado o nível 
anterior à pandemia de covid-19. A auto-
ridade monetária contava com US$ 55 bi-
lhões em 2022, mas não se imaginava tan-
tas reviravoltas neste ano.

Dois Brasis no 
atropelo das eleições

Dona Solange voltou

FÁBIO GRECCHI
fabio.grecchi@cbnet.com.br

Não vi nem pretendo ver o filme basea-
do no livro do apresentador Danilo Gen-
tili. Não porque seja ruim ou porque sou 
terrivelmente moralista e alguns assuntos 
me incomodam, mas porque, realmente, 
não é do tipo que goste. Pelo que li nas re-
senhas, é uma comédia como essas ame-
ricanas repletas de piadas de baixo nível, 
mas que funcionam, alguma escatologia e 
certo apelo sexual. Não tem a pretensão de 
entrar na lista dos filmes do ano. Quer ape-
nas entreter, fazer rir, enfileirar grosserias, 
brincar com a situação.

Filmes assim têm aos montes e, até então, 
nunca ninguém reclamou. Porque são ape-
nas isso: diversão — não entro no mérito do 
bom ou do mau gosto. Não querem educar, 
dar lição, fazer pensar, levar à meditação. Se 
formos fazer um cotejo nos canais por assi-
natura ou nos serviços de streaming, há fil-
mes que, realmente, trazem imenso descon-
forto pelos temas que abordam. Uns o fazem 
com alguma poesia, mas, muitos, são crue-
za pura. E nem por isso foram censurados, 
porque é isso que o filme da história escrita 
por Danilo Gentili está sofrendo.

À parte o fato de que a patacoada é mais 
uma malandragem dos bolsonaristas pa-
ra desviarem a atenção do aumento da ga-
solina, da inflação ascendente e de um go-
verno que vive de fazer cortina de fumaça 

para questões que não resolve, onde ficam 
as liberdades? Sim, aquela mesma defendi-
da pelo “presidente” e seus seguidores que, 
um dia, enxergaram estar sendo cerceada. 
Onde está o direito de manifestar opinião 
sobre qualquer coisa, de ofender e amea-
çar ministros do Supremo Tribunal Federal, 
de distribuir mentiras e desinformação nas 
redes sociais? Onde está a liberdade de tirar 
as coisas de contexto, manipular e repassar 
aos seguidores para que viralizem para des-
truir reputações? Onde está o direito de in-
ventar uma história de pedofilia sobre um 
inimigo político?

Por que o filme sobre a história de Dani-
lo Gentili é tão ofensivo e pregar golpe mili-
tar, fechamento das instituições democráti-
cas ou ameaçar não cumprir decisões judi-
ciais não são? Isso não era direito à opinião, 
liberdade de expressão, até um tempo atrás?

O Ministério da Justiça classificou o filme 
para maiores de 14 anos. É seu direito, não 
a censura. Bastava elevar a classificação pa-
ra 18 anos, como fez. Mas desceu o espírito 
de Solange Hernandes, a implacável censora 
dos tempos da ditadura militar. Era a guardiã 
da moral e dos bons costumes dos militares 
probos e incorruptíveis, vigilantes comba-
tentes do comunismo.

Dona Solange reencarnou. Mais in-
competente.

» 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

Aniversário
Há 62 anos, exatamente às 

2h45, nascia um gênio das pistas. 
Hoje, 21 de março seria aniversá-
rio do tricampeão mundial de Fór-
mula 1 (1988, 1990 e 1991), Ayrton 
Senna da Silva. Senna completaria 
62 anos se estivesse vivo. Parabéns, 
Ayrton Senna, você é inesquecível! 
Esse, sim, fez história, estará eter-
nizado na lembrança de todos os 
brasileiros, certamente. Suas carac-
terísticas de pessoa de sucesso que 
melhor o identifica são: ousadia, 
perseverança, determinação, foco 
e superação. Ayrton Senna morreu 
aos 34 anos, fazendo o que gostava, 
e no lugar que a história lhe reser-
vou por direito a liderança. Ayrton 
Senna, o maior de todos os tempos. 
Que o nosso Ayrton Senna, grande 
águia e eterno ídolo, brilhe eterna-
mente em nossos corações. Onde 
você estiver, Senna, receba sem-
pre nosso amor, carinho e grati-
dão eternos! 

 » José R. Pinheiro Filho,
Asa Norte

Eficiência e beleza   
O Sesc é um marco de eficiên-

cia e cordialidade. E, agora, de be-
leza. Quem passa pela 504 Sul po-
de ver a nova fachada com azule-
jos de Athos Bulcão. Brasília é feliz 
em contar com artistas deste gaba-
rito, que aqui viveram e exerceram 
o ofício da arquitetura, da escultu-
ra, da pintura, num entrelaçamen-
to magnífico. A integração ao engenho e à arte de Oscar Nieme-
yer foi um encontro mágico de seres catalisados pela pulsação 
desse momento único.  O resultado são os vários monumentos 
da Esplanada e de todo um conjunto arquitetônico espantoso, 
que é Brasília. No caso de Athos Bulcão, há uma Fundação que 
zela por seu legado e mantém um site, onde podemos ler diver-
sas entrevistas em que ele narra como se deu sua preparação 
para tamanha entrega. São ricos depoimentos a diversos en-
trevistadores, a quem ele se abria com detalhes que nos levam 
à emoção causada pela beleza. E não está confinada a museus, 
mas encontra-se à vista dos olhares de todos os passantes. No 
Sesc 504, há uma exposição dos azulejos e vídeos de quem teve 
a sorte de conhecê-lo pessoalmente. Em sua modéstia e sim-
plicidade. Melhor dizendo, em toda a sua grandeza.

 »Thelma B. Oliveira, Asa Norte

Luta fracassada
A “esquerda” que as pessoas com algum tipo de interes-

se por política conhecem, essa do tipo socialismo-comu-
nismo-petismo e outras manifestações apenas patológicas, 
deixou de ser fator relevante na luta, centenária e fracassa-
da, contra o capitalismo. Não é nenhuma surpresa, claro. Co-
mo alguém com a cabeça em ordem vai acreditar hoje em 
aberrações do porte de Venezuela, Cuba ou Angola da vida? 
Ou dessas miseráveis ditaduras africanas que se dizem “so-
cialistas”, mas que são apenas espaços geográficos controla-
dos por gângster? O socialismo tem um histórico de fracasso 
tão flagrante que só mesmo um intelectual poderia ignorar 

um desastre desse tamanho, diz 
o pensador americano Thomas 
Dowell. O fato é que nem mes-
mo os “intelectuais de esquer-
da”, hoje, acreditam mais que a 
“esquerda” tenha capacidade de 
eliminar o capitalismo da face da 
Terra ou de fazer qualquer coi-
sa que não seja cuidar do pró-
prio bolso. O mais ativo inimigo 
da liberdade econômica, hoje, é 
um consórcio político disforme, 
sem comando definido, que age 
por fora e, em outras vezes, com 
o aval de partidos políticos. Ten-
do como metas limitar, dificul-
tar e, quando possível, anular os 
mecanismos de produção hoje 
em vigor no mundo.

 »Renato Mendes Prestes
Águas Claras 

Decisão controversa
A decisão do ministro Ale-

xandre de Moraes é legalmen-
te controversa, moralmente 
absurda e flagrantemente in-
constitucional, por desprezo à 
proporcionalidade e à razoabi-
lidade. A Constituição é o que 
o STF diz que ela é e, com isso, 
até dois mais dois podem virar 
cinco. As sanções previstas aos 
provedores de conexão na Lei 
do Marco Civil da Internet es-
tão ligadas às infrações dos de-
veres de garantir o respeito aos 
direitos à privacidade, à prote-
ção dos dados pessoais e ao si-

gilo das comunicações, e não ao descumprimento de ordem 
judicial. Ademais, a decisão representa o banimento de to-
dos os usuários do serviço no país, prejudicando, indistinta-
mente, consumidores que não podem experimentar os efei-
tos negativos dessa sanção, o que fere o devido processo le-
gal do qual não fazem parte e o princípio da individualiza-
ção da pena (“pena” em sentido amplo). Ainda nesse viés, 
assombra-me que a decisão seja para cumprimento imedia-
to e pegue todos de surpresa, prejudicando milhares de pes-
soas que se utilizam do aplicativo como meio lícito de traba-
lho, já que não terão tempo hábil para migrar para outra pla-
taforma. Também fere a proporcionalidade quando estipula 
multa de R$ 100 mil a qualquer pessoa, inclusive natural, pe-
lo uso de “subterfúgios tecnológicos”. Jorge Pontual, na Glo-
bo News, foi preciso ao dizer que não cabe a nenhuma au-
toridade dizer o que é ou não fake news, mas às pessoas li-
vres, e que, nos EUA, a polícia simplesmente consegue pren-
der quem se utiliza da internet como meio de propagação 
de crimes, em vez de censurar o acesso às plataformas. Na 
legislação processual brasileira, há diversos meios coerciti-
vos, inclusive multa processual exequível no exterior, como 
forma de se fazer cumprir decisões judiciais, se o problema 
é o desprezo do Telegram às ordens do STF. Mas suspender a 
plataforma é uma incisão maior, danosa e, por isso, despro-
porcional. Queremos um STF dentro de sua medida cons-
titucional, preenchendo as lacunas que outorgam o termo 
“ativismo judicial”. Jamais admitiremos que qualquer juiz se 
transpareça em um Torquemada, com as vênias máximas.

 »Ricardo Santoro, Lago Sul

Na luta, descobri que a cozinha 
é cheia de truques, igual à vida: 

quando você os enfrenta, e 
domina, ela começa a valer a pena!

Lauro A. C. Pinheiro — Asa Sul

O Ibaneis ficará na história 
do DF como o governador da 

fartura: falta médico, hospitais, 
remédios, segurança, asfalto, 

merenda, transporte e escolas.

Sebastião Machado Aragão — Asa Sul

Muita gente acha absurda a decisão 
do ministro Alexandre de Moraes, 
que bloqueia o Telegram, mas não 
se incomoda com a disseminação 
de fake news pelo aplicativo. Eta! 

Povinho que gosta de mentira!

Maria Amélia Vegas — Asa Sul
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Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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N
o anedotário que 
é o cotidiano tri-
butário brasileiro, 
certa vez tivemos 

que defender uma cadeia 
supermercadista de uma 
autuação em que se pre-
tendia cobrar a diferen-
ça de ICMS recolhido a 
menor pela empresa, por 
ter tributado fubá como 
farinha de milho. A fari-
nha de milho era tratada 
na lei como integrante do 
benefício da cesta básica, 
com alíquota de 7%, en-
quanto o fubá — segun-
do a ótica do fiscal autua-
dor — não constava ex-
presso nessa lista de ex-
ceção e, portanto, deveria 
ser tributado pela alíquo-
ta geral de 17%. Na defe-
sa, tivemos que demons-
trar que fubá e farinha de 
milho são a mesma coisa, 
inclusive, segundo a Anvi-
sa, e que a diferença, se e 
quando existente, é ape-
nas de gramatura.

Para provar nosso pon-
to, a estratégia que adota-
mos ante o Tribunal Admi-
nistrativo estadual foi no 
mínimo inusitada: distri-
buímos receitas de bolo 
que, invariavelmente, indi-
cavam a utilização indis-
tinta dos dois ingredien-
tes, tratando-os como si-
nônimo; e preparamos e 
distribuímos aos julgado-
res bolos de farinha de mi-
lho e de fubá, para que 
os degustassem às cegas. 
Após alguns minutos de 
descontração na sessão, 
o caso foi julgado, a inter-
pretação da empresa acabou sendo acolhida e a 
autuação cancelada na sua integralidade.

O exemplo acima ilustra o quão difícil é nave-
gar pelo emaranhado normativo brasileiro, bem 
como a insegurança com que se convive, mesmo 
quando se tem o privilégio de dispor de dezenas 
de técnicos especialistas para interpretar a le-
gislação. Ilustra também como um contribuinte 
bem intencionado pode acabar punido por uma 
conduta de boa-fé e cobrado por uma suposta 
infração, numa verdadeira armadilha tributária.

Ao longo do último ano, muito ouvimos falar 
de reforma tributária. E agora, perplexo, leio a 

notícia de que a proposta em trâmite no Con-
gresso (PEC 110) teve seu prazo de transição do 
regime antigo para o novo, alterado. Na versão 
anterior, esse prazo (no que trata da transferên-
cia da tributação da origem para o destino) era 
de 20 anos, e agora passa a ser de 40 anos. Ou 
seja, levará meros 40 anos para a reforma ser im-
plementada e, durante esse tempo, teremos que 
conviver não apenas com as desinteligências e 
complexidades do sistema atual, mas adicionar, 
entender e aplicar o novo sistema instituído. 
Um sistema inédito, que obviamente dará mui-
to mais margem a incompreensão e divergência 

de opiniões, jurisprudência etc. que o atual.
Em outras palavras, para dar uma resposta ao 

mercado, que espera uma reforma de simplifica-
ção do sistema tributário e redução dos custos 
das empresas, estaremos aprovando uma refor-
ma que exigirá o dobro de técnicos, o dobro de 
controles, o dobro de esforço da própria fiscali-
zação, pelo exíguo período de 40 anos. Enquan-
to isso, obviamente dobrará o contencioso judi-
cial, que discutirá o sistema velho e o novo, além 
de debater as regras de compatibilização entre 
os dois. Já não tenho dúvidas de que meus filhos 
e netos ainda comerão muito bolo de fubá caro.

 » FABIO BRUN GOLDSCHMIDT
Advogado tributarista

Bolo de fubá e  
reforma tributária

U
m dos maiores problemas do controle do 
tabagismo no Brasil é a presença de cigar-
ros paraguaios, que entram ilegalmente 
no país, vendem-se barato porque não 

pagam impostos, e não cumprem com as normas 
requeridas para produtos semelhantes pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária, tais como ad-
vertências sanitárias, imagens ilustrativas de pro-
blemas causados pelo fumo e outras. Estima-se 
que o produto paraguaio representou 37,2% do 
consumo total de cigarros em 2019, segundo aná-
lise do Instituto Nacional de Câncer, baseada na 
Pesquisa Nacional de Saúde. Esse percentual, en-
tretanto, é menor que o divulgado por estudos li-
gados à indústria do tabaco, que estimou o merca-
do ilegal em torno de 57% para esse mesmo ano.

O cigarro ilegal facilita a iniciação de jovens e 
também permite que quem queira parar por ques-
tões econômicas continue fumando. Assim, exa-
cerba a carga de doenças e mortalidade prematu-
ras associadas ao tabagismo que a sociedade bra-
sileira já tem. Mais de 161 mil brasileiros morrem 
anualmente de forma prematura pelo tabaco, e os 
custos diretos anuais de tratamento com as doen-
ças associadas chegam a R$ 50,2 bilhões, de acor-
do com estudo de 2020, do Instituto de Efectividad 
Clínica y Sanitária, enquanto as perdas econômi-
cas com menor produtividade laboral e mortes 
prematuras é estimada em R$ 42,5 bilhões. A ar-
recadação da Receita Federal com impostos com 
o produto legal é de somente R$ 12,2 bilhões.

A entrada de cigarros a partir do Paraguai 

sem pagamento do IPI e demais impostos é 
um problema antigo, de 32 anos. O país vizi-
nho pode exportar porque há produção de ci-
garros por lá, acima dos níveis de consumo da-
quele mercado. Talvez seja esse um dos merca-
dos ilícitos de cigarro mais duradouros desde 
que o mundo iniciou o consumo desse produto.

Essa duração foi possível por inúmeras razões, 
entre elas porque o Brasil teve e tem dificuldade 
para colocar com firmeza o tema na agenda de ne-
gociação bilateral com o Paraguai, pela existên-
cia de outros contenciosos mais prioritários entre 
os dois países ou por causa de interesses econô-
micos e políticos relacionados com esse comér-
cio nos estados que fazem fronteira com o país.

Há caminhos para mudar essa situação. O Se-
nado paraguaio tem previsto para este mês dis-
cutir a ratificação do Protocolo para a Elimina-
ção do Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco, 
da Organização Mundial da Saúde, instrumento 
internacional para o enfrentamento do proble-
ma do contrabando por meio de diversas ações 
em âmbito nacional e com cooperação interna-
cional. O Brasil ratificou esse protocolo em 2018, 
e outros 63 países também já o fizeram.

Esse é um problema complexo que, sem dú-
vida, deve ser enfrentado e combatido pelos 
dois países, porém de forma correta e por meio 
de ações integradas, como as sugeridas pelo 
protocolo. Por isso é importante implementá
-lo em âmbito nacional e apoiar a ratificação 
pelo Paraguai, que poderá estimular a busca 

das empresas paraguaias e a aceitação brasilei-
ra da formalização do comércio bilateral desse 
produto. Essa iniciativa do Senado paraguaio 
deve ser aplaudida e apoiada pelo governo e a 
sociedade civil também aqui, no Brasil.

A ratificação do protocolo no Paraguai obri-
gará as autoridades paraguaias a marcar e iden-
tificar seus cigarros e as empresas do país a se-
rem responsáveis para onde e como seus pro-
dutos são comercializados. Por seu lado, o Bra-
sil poderá usar as disposições de cooperação e 
intercâmbio de informações entre países-partes 
do protocolo para atuar junto às autoridades pa-
raguaias, nos casos de captura no seu território 
de cigarros marcados e não destinados ao Brasil.

As alterações jurídicas promovidas pela ratifi-
cação e implementação no Paraguai mudarão as 
regras atuais do jogo. O protocolo criará constran-
gimentos para as vendas de cigarros das empresas 
paraguaias ao mercado ilegal, estimulando por par-
te delas, como a única saída, a busca da exportação 
formal para escoar a capacidade de produção. Nes-
se contexto, regrado pelo protocolo, o Brasil deve 
negociar e cooperar com o Paraguai, consideran-
do os pedidos de formalização das exportações.

Para a transparência e formalização econô-
mica paraguaia e sua plena adesão aos compro-
missos internacionais assumidos com a Con-
venção Quadro para o Controle do Tabaco, esse 
passo é de fundamental importância. E para a 
saúde e a economia do Brasil, é absolutamen-
te crucial essa ratificação.

 » ROBERTO IGLESIAS
Economista, especialista em comércio ilegal de cigarros

 » MONICA ANDREIS
Diretora-executiva da ACT Promoção da Saúde

Brasil deve apoiar a ratificação pelo 
Paraguai de protocolo para frear

contrabando de cigarros

Você tem ou já 
teve atitudes 

racistas? 
Repense!

E
m fevereiro de 2022, uma determina-
ção racista, de uma escola militarizada 
do DF, pegou de surpresa a família de 
um aluno negro, uma vez que ele estu-

dava há dois anos no local e nunca tinha si-
do abordado daquela maneira. Na ocasião, 
um militar do Corpo de Bombeiro disse para 
o adolescente cortar o cabelo e ainda fez um 
comentário de que ele estaria se camuflan-
do com as meninas. Além de tudo, sexista!

Hoje, 21 de março, é o Dia Internacional de 
Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. 
Lembramos que casos como esse deveriam ser 
evitados, dentro de casa e, principalmente, nas 
escolas, se tivéssemos uma educação antirracis-
ta. O artigo 1º da Declaração das Nações Unidas 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Dis-
criminação Racial diz o seguinte: “Discriminação 
Racial significa qualquer distinção, exclusão, res-
trição ou preferência baseada na raça, cor, ascen-
dência, origem étnica ou nacional com a finali-
dade ou o efeito de impedir ou dificultar o reco-
nhecimento e exercício, em bases de igualdade, 
aos direitos humanos e liberdades fundamentais 
nos campos político, econômico, social, cultural 
ou qualquer outra área da vida pública”.

No Brasil e, principalmente, no DF, o racismo é 
nocivo e violento mesmo que, às vezes, soe sutil, 
apresenta-se de forma velada em mulheres ne-
gras. São mais de cinco séculos que o país sus-
tenta um sistema escravocrata. Como professora 
da rede pública, eu tenho um entendimento de 
que as novas gerações têm uma visão mais aberta 
em relação ao tema. As pessoas mudaram, o que 
falta mudar são as tradições e as ações governa-
mentais. Para conseguir romper o preconceito é 
preciso investir urgentemente em uma educação 
antirracista dentro de um plano escolar.

Convido as pessoas a refletirem sobre a cons-
trução de trabalhos educativos com cunho antir-
racista, fazendo algumas indagações no sentido 
contrário da palavra. Em um país como o Brasil, 
estruturalmente racista, sexista e classista, não 
ser racista não é suficiente. Trago para a luta Lélia 
Gonzales, filósofa e intelectual, que foi nossa pio-
neira no debate de gênero, raça e classe. Uma mu-
lher negra que vivenciou o racismo e tentou, com 
muita luta e mobilização social, atravessar esse lu-
gar. Precisamos estudar Lélia e outras como ela.

Djamila Ribeiro, filósofa brasileira, aponta 
reflexões sobre o racismo, principalmente co-
mo uma questão estrutural, trazendo muitas 
referências a respeito e colocando essa discus-
são, não no âmbito moral ou individual, mas no 
lugar de um problema estrutural da sociedade. 
Ou seja, nascemos num país que sustentou um 
sistema escravocrata por 300 anos e que, mes-
mo depois de uma falsa abolição, não deu con-
dição do negro brasileiro construir sua vida com 
dignidade. O livro Pequeno Manual Antirracis-
tafoi o mais vendido em 2019.

Com a educação antirracista poderemos se-
guir parte da implementação da Lei 10.639/03, 
que é o ensino da história e da cultura afro-bra-
sileira e africana e, em seguida, a implementa-
ção da Lei 11.465/08, que torna obrigatório o es-
tudo dos povos indígenas nas escolas. Nem de 
longe, essas leis são suficientes para reparação 
histórica que esses povos vivenciaram. Mas são 
políticas compensatórias a todo histórico de in-
justiça, violência e agressão às culturas negra e 
indígena. Quando educadores propõem cons-
truir uma educação antirracista sabem que não 
adianta ter pressa, pois enfrentarão complica-
ções e muita resistência para que se realizem de 
fato. Por que isso é um assunto interessante? É 
só parar e pensar que a maior parte da popula-
ção brasileira é negra e indígena, mas não está 
ocupando os espaços de poder. E ainda mais, 
cadê as pessoas pretas e indígenas exercendo 
funções de trabalho que interferem na estrutu-
ra social? Onde estão as mulheres negras? Por 
que nos apagam se somos competentes? O pro-
blema é como nos olham, nos marginalizam e 
nos inferiorizam. Objetificam nossos corpos de 
uma forma cada vez mais insistente.

Os desafios são muitos! Mas tem como mu-
dar, a partir do momento que nossas atitudes 
irem ao encontro da luta antirracista. É ur-
gente! É ano de eleição e vocês já verificaram 
quantas mulheres, pessoas pretas temos na 
Câmara Legislativa? Precisamos questionar os 
privilégios dos brancos, defendendo as causas 
indígenas no trabalho ou no lazer. 

Para combater o racismo na infância, pri-
meiro tem de se lembrar que as crianças não 
nascem odiando o outro por ser negro, e, sim, 
elas foram ensinadas. A violência começa den-
tro de casa, reproduzindo atitudes enraizadas, 
vindas de quem deveria ensinar a amar. A edu-
cação de uma criança começa com o adulto se 
reeducando e entendendo de onde vem todo 
esse racismo. Basta de mais uma geração cres-
cer aprendendo que ser negro é algo inferior 
ao branco, que provoca medo, que é suspeito 
e até ladrão. Além de todas as violências sofri-
das, sempre é culpado e encarcerado. 

As escolas precisam se responsabilizar por 
ser uma instituição representativa. É preci-
so ter professores, coordenadores e diretores 
negros. Depende de nós conversarmos com 
a criança e respeitar seu entendimento, dan-
do boas referências, se dedicar a não permitir 
que as crianças associem as negras somente 
com imagens ruins e violentas.

 » JANA ALMEIDA 
Professora



12 • Correio Braziliense • Brasília, segunda-feira, 21 de março de 2022

Tecnologia&Inovação Editora: Ana Paula Macedo 
anapaula.df@dabr.com.br

3214-1195 • 3214-1172

Busca por interações 
mais humanas

Cientistas desenvolvem dispositivos que ajudam na expressão de emoções, o que poderá melhorar a qualidade das 
comunicações digitais. Há ainda a expetativa de que essas máquinas sejam instrumentos de bem-estar para os usuários

A
lém de auxiliar em tarefas 
industriais diversas, co-
mo confecção de roupas 
e montagem de carros, os 

robôs poderão ser usados para 
dar apoio e segurança emocional 
aos humanos. Há em desenvolvi-
mento um dispositivo eletrônico 
que transmite emoções de acordo 
com o conteúdo de mensagens de 
texto trocadas e máquinas capa-
zes de replicar a sensação de um 
abraço. A expectativa dos criado-
res é de que as invenções melho-
rem as interações interpessoais 
digitais e funcionem como ins-
trumentos que ajudem a reduzir 
sintomas de estresse e ansiedade. 

Foco de uma das soluções tec-
nológicas em desenvolvimento, as 
mensagens de texto se tornaram 
a forma de comunicação favo-
rita da atualidade, desbancando 
as ligações telefônicas pela rapi-
dez e pela facilidade de uso. Ape-
sar dessas vantagens, esse tipo de 
troca de informações tem proble-
mas. É desprovido de emoções, 
por exemplo, o que pode gerar 
ruídos interpretativos. 

Para driblar esses transtornos, 
pesquisadores do Japão trabalham 
no desenvolvimento de uma má-
quina capaz de entregar “torpe-
dos” digitais providos de conotação 
emotiva. “O nosso robô mediador 
foi projetado para evitar uma fa-
lha comum, que é uma conotação 
de raiva que se torna presente na 
maioria das mensagens, e, assim, 
suprimir uma possível negativida-
de dos usuários”, afirma, em comu-
nicado, Fumihide Tanaka, profes-
sor da Universidade de Tsukuba e 
um dos autores do estudo.

O dispositivo portátil, batizado 
de OMOY, funciona por meio de 
um programa de inteligência ar-
tificial. Seu software faz com que 
ele consiga avaliar a natureza das 
mensagens de texto recebidas pe-
lo usuário do telefone e, em segui-
da, leia o conteúdo em voz alta e de 
forma menos agressiva.

Alertas 

O robô também indica ao do-
no a melhor forma de agir caso o 
teor da mensagem escrita não se-
ja totalmente amigável. “Um tex-
to com notícias indesejadas ou 
frustrantes poderia ser seguido 
de uma exortação de OMOY para 

 » VILHENA SOARES

Usando inteligência artificial, o robô OMOY avalia o conteúdo de mensagens e as lê, em voz alta, de forma que fiquem menos agressivas 

 Universidade de Tsukuba/Divulgação

não gerar aborrecimento ao usuá-
rio”, detalham os criadores da so-
lução tecnológica, apresentada 
na revista especializada Frontiers 
in Robotics and AI.

Em testes com 94 voluntários, 
que usaram o dispositivo para ou-
vir frases como “Desculpe, estou 
atrasado”, “A nomeação escapou 
da minha mente” e “Você pode es-
perar mais uma hora?”, o robô con-
seguiu transmitir as mensagens aos 
voluntários sem despertar emo-
ções negativas. “Os testes também 
mostraram que nosso robô me-
diador pode transmitir uma men-
sagem frustrante seguida de sua 
opinião. Isso auxiliou o usuário a 
se acalmar, evitando, assim, sen-
timentos de raiva”, revela Tanaka.

A tecnologia tem um design 
diferente, sem componentes ex-
ternos que ajudam a montar a 
imagem de um robô tradicional, 

como braços e pernas. A escolha 
pelo formato enxuto tem como 
razão facilitar o transporte da tec-
nologia. A equipe também acredi-
ta que esses elementos extras po-
deriam gerar falhas de interpre-
tação da mensagem recebida, já 
que movimentos intensos de bra-
ços estão relacionados a emoções 
negativas, por exemplo.

Bruno Luis Soares de Lima, 
coordenador do curso de enge-
nharia elétrica da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, em São 
Paulo, destaca que a tecnologia ja-
ponesa segue uma nova tendên-
cia. “A interação entre homens e 
máquinas sempre foi um desa-
fio, mas, nos últimos anos, temos 
mais ferramentas que tornam es-
sa relação um pouco mais fácil, 
como aplicativos de celulares e 
videogames cada dia mais intera-
tivos, o que faz esse convívio mais 

simples e agradável”, diz. “Esse ro-
bô cumpre a tarefa de dar uma ex-
periência mais emotiva a nossa re-
lação com as máquinas, algo que 
tem um peso grande para o coti-
diano. Vimos isso principalmente 
durante a pandemia.”

Para o professor, o design de 
OMOY também merece destaque. 
“É interessante que os especialis-
tas criaram um acessório peque-
no e portátil. Eles não incluíram 
seu programa de inteligência arti-
ficial em celulares, o que também 
poderia ter acontecido”, justifica. 
Lima acredita que outros dispo-
sitivos semelhantes surgirão nos 
próximos anos. “É um caminho 
que deve ser seguido. Temos vis-
to também muitos estudos de ro-
bôs que imitam animais, e acredi-
to que, em pouco tempo, teremos 
a possibilidade de ter pets eletrô-
nicos”, aposta.

No Reino Unido, a aposta é 
reproduzir a sensação de um 
abraço. Para isso, cientistas cria-
ram uma almofada eletrônica 
que, em testes iniciais, conse-
guiu reduzir sintomas de ansie-
dade em voluntários. “Nos ins-
piramos nos auxiliares de an-
siedade, que podem ser usados 
em casa e funcionam como um 
complemento de outros trata-
mentos para transtornos dessa 
natureza (…) Dentro dessa ca-
tegoria, um pequeno, mas cres-
cente corpo de pesquisas tem 
explorado o potencial de dispo-
sitivos eletrônicos baseados em 
toque, os robôs terapêuticos in-
terativos”, detalham os autores 
do artigo que apresenta a tecno-
logia, publicado na última edi-
ção da revista Plos One.

No início do projeto, os cien-
tistas construíram protótipos 
de dispositivos que simulavam 
diferentes sensações, como 

respiração, ronronar e batimen-
tos cardíacos. Cada robô assumiu 
a forma de uma almofada macia e 
abraçável que deveria ser intuiti-
va e convidativa. Após uma série 
de testes, a equipe constatou que 
a “almofada de respiração” era a 
mais agradável e calmante, o que 
motivou o grupo a construir uma 
versão maior dessa tecnologia.

Com o novo modelo pronto, 
os especialistas partiram para a 
segunda etapa do projeto, em 
que foram recrutados 129 vo-
luntários para um experimento 
que envolvia a realização de um 
teste de matemática em grupo. 
Metade dos participantes usou o 
aparelho antes de realizar a ta-
refa de raciocínio. A outra, não. 
Por meio de questionários, os 
pesquisadores descobriram que 
os alunos que usaram o robô do 
abraço ficaram menos ansiosos 
antes do teste do que aqueles do 
grupo de controles.

Almofada reproduz 
sensação de abraço

Em testes, voluntários 
relatam que o uso da 
almofada que imita 
movimentos de respiração 
alivia sintomas de ansiedade 

Divulgação

Cientistas do Japão desen-
volveram um androide que 
consegue transmitir, pelo ros-
to, seis emoções básicas. O ro-
bô “criança”, batizado de Niko-
la, reproduz expressões de fe-
licidade, tristeza, medo, raiva, 
surpresa e nojo, geradas quan-
do ele move os músculos arti-
ficiais. O projeto foi apresen-
tado na última edição da re-
vista especializada Frontiers 
in Psychology.

O rosto de Nikola é com-
posto por 29 atuadores pneu-
máticos (pequenos compres-
sores de ar) que controlam os 
movimentos dos músculos. 
“Os atuadores pneumáticos 
são controlados pela pressão 
do ar, o que torna os movi-
mentos silenciosos e suaves”, 
detalham os autores do estu-
do. Outros seis dispositivos 
ajudam a controlar os movi-
mentos da cabeça e do globo 
ocular do androide.

A equipe programou os 
atuadores com base no Facial 
Action Coding System (FACS), 
uma espécie de cartilha que 
tem sido usada extensivamen-
te para estudar expressões fa-
ciais. “Pesquisas anteriores 
identificaram várias unidades 
de ação facial, como elevar as 
bochechas e enrugar os lábios, 
que compreendem emoções 
típicas, como felicidade ou no-
jo, e incorporamos essas uni-
dades de ação no design de Ni-
kola”, relatam. 

Em testes, voluntários con-
seguiram identificar as seis ex-
pressões faciais feitas por Ni-
kola, mesmo com precisões 
variadas. Os especialistas ex-
plicam que as falhas ocorrem 
principalmente porque a pele 
de silicone do robô é menos 
elástica que a pele humana e 
não pode formar rugas muito 
bem. Assim, emoções como 
nojo foram mais difíceis de 
identificar, já que a unidade 
de ação para enrugar o nariz 
não pôde ser incluída.

Embora Nikola ainda não 
tenha um corpo, o objetivo fi-
nal dos cientistas é construir 
um androide que possa aju-
dar as pessoas, particularmen-
te aquelas cujas necessidades 
físicas são limitadas e não po-
dem viver sozinhas. “Androi-
des que podem se comunicar 
emocionalmente conosco se-
rão úteis em uma ampla gama 
de situações da vida real, como 
cuidar de idosos, e podem pro-
mover o bem-estar humano”, 
ressalta Sato. (VS)

Robô com 
expressões 
faciais

Androide tem músculos 
artificiais que reproduzem, 
no rosto, emoções como 
medo e felicidade 

 Riken/Divulgação

Meditação

 O experimento também 
comparou a almofada de respi-
ração a uma meditação guiada 
e descobriu que ambas as ati-
vidades eram igualmente efi-
cazes para aliviar a ansiedade. 

“Ficamos empolgados ao desco-
brir que, ao segurarem a almofa-
da de respiração, sem qualquer 
orientação, os usuários senti-
ram um efeito positivo, em for-
ma semelhante à experiência 
de uma prática de meditação. 
Outra vantagem é que nosso 

dispositivo pode ser usado de 
forma intuitiva, sem complica-
ções. Isso faz com que ele possa 
ser bem aproveitado por um pú-
blico mais amplo”, enfatiza, em 
comunicado, Alice Haynes, pes-
quisadora da Universidade de 
Bristol, no Reino Unido, e uma 
das autoras do estudo.

Os criadores da tecnologia 
acreditam que ela poderá ser 
usada para ajudar, por exemplo, 
estudantes prestes a fazer um 
exame, como um vestibular. A 
equipe, agora, espera refinar ain-
da mais a almofada e realizar tes-
tes na casa dos voluntários, além 
de investigar a resposta fisioló-
gica das pessoas ao dispositivo, 
como mudanças na frequência 
cardíaca ou nos padrões respi-
ratórios. Nesse caso, o objetivo 
é elucidar mecanismos específi-
cos pelos quais o dispositivo po-
de aliviar a ansiedade. (VS)

Esse robô cumpre a 
tarefa de dar uma 
experiência mais 
emotiva a nossa 
relação com as 
máquinas, algo que 
tem um peso grande 
para o cotidiano. Vimos 
isso principalmente 
durante a pandemia.”

Bruno Luis Soares de Lima, 

coordenador do curso de 
engenharia elétrica da 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, em São Paulo
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FEMINICÍDIO

Covardia 
faz quarta 
vítima do 
ano no DF

 Joana Santana morreu por esganadura, segundo 
investigação da Polícia Civil. O marido, que 

tentou suicídio, é o principal suspeito

N
em no 
Mês da 
Mulher, 
a bruta-

lidade e a ignorância dão trégua. O Distrito Fede-
ral perdeu ontem mais uma vítima para o femini-
cídio. Joana Santana Pereira dos Santos, 41 anos, foi 
a quarta mulher morta em 2022 em razão do gêne-
ro. Mãe de quatro filhos, entre seis e 17 anos, ela foi 
assassinada pelo marido, Silvestre Pereira, 44, no 
Arapoanga, setor habitacional de Planaltina. Após 
receber uma denúncia de tentativa de suicídio, a 
Polícia Civil foi à Quadra 9 da região para averiguar 
o caso. Como ninguém respondeu 
aos chamados, os policiais tiveram 
que arrombar o portão para entrar.

De acordo com informações 
preliminares da 31ª Delegacia de 
Polícia, em Planaltina, ao entrar na 
casa, os agentes encontraram três 
crianças dormindo e o casal desa-
cordado em uma cama, com uma 
faca ao lado dos dois. Joana apre-
sentava sinais de esganadura e Sil-
vestre Pereira estava com o pesco-
ço cortado. A investigação aponta 
que ele matou a companheira e 
depois tentou suicídio. Segundo 
os policiais, depois de assassinar a mulher, Silves-
tre ligou para a família ameaçando tirar a própria 
vida. Mas os bombeiros do DF conseguiram chegar 
a tempo de evitar mais uma violência.

Silvestre Pereira estava com dívidas e deven-
do a agiotas. A 31ª DP informou, preliminarmen-
te, que o motivo da briga do casal e do assassinato 
pode estar relacionado aos problemas financeiros. 
Os agiotas estavam ameaçando matar a família de 
Silvestre, caso o pagamento não fosse feito. A crise 
provocou uma briga entre o casal.

No Hospital Regional de Planaltina, Silvestre foi 
preso e está sendo escoltado por policiais durante o 

tempo em que permanece na unidade hospitalar.

Vida normal

Há duas semanas, Lucirene Batista, 48 anos, viu 
Joana Santana Pereira, sua vizinha, pela última vez. 
Na ocasião, ela a convidou para o culto de jovens 
na Assembleia de Deus, no Arapoanga. Joana foi 
acompanhada do marido.

Mesmo sendo uma pessoa discreta, Joana che-
gou a compartilhar com a conhecida que enfren-
tava problemas e disse que precisava fortalecer sua 
fé em Deus. Segundo vizinhos, não havia indícios 

aparentes de que o casal vivia uma 
relação conturbada, com brigas ou 
violência. Segundo Lucirene, eles 
eram vistos como um “casal nor-
mal”. A moradora da Quadra 9 do 
Arapoanga conta que a rua é mui-
to tranquila e, em relação à famí-
lia de Joana, nunca houve nenhu-
ma ocorrência policial. 

Marido de Lucirene, Claude-
ci Mendes, 48, relata que a con-
vivência com os vizinhos sempre 
foi muito boa. “Os meus meninos 
sempre brincavam com os me-
ninos deles”, conta. Nos sábados, 

de acordo com ele, Silvestre cuidava dos filhos en-
quanto eles se divertiam perto de casa. “Ela (Joana) 
dizia que o amava”, afirma Lucirene. “Estou muito 
triste e chocada com o que está acontecendo”, dis-
se ao Correio.

Outra vizinha do casal, Ila Maria, 59, conta que 
a surpresa foi grande porque a família era tranqui-
la e Joana parecia ser uma mulher calma, que não 
gosta de confusão. “Ela não se estendia muito em 
nenhum assunto”, descreve. A dona de casa, que 
mora com a irmã, explica que nenhuma das duas 
tinham muito contato com ela, apesar de terem 
frequentado a mesma igreja.

 » ANA LUISA ARAUJO
 » JÚLIA ELEUTÉRIO

 A vizinha Lucirene Batista diz que Joana e Silvestre eram vistos como um casal normal

 A polícia foi acionada por ocorrência de suicídio. Ao chegar, encontrou a mulher morta e o marido desacordado

Números da violência

Como pedir ajuda?

»  Feminicídios em 2022
Janeiro: 2 Fevereiro: 1 Março: 1

»  Tentativas de feminicídio em 2022 (até 10 de março): 11

»  Denúncias de violência doméstica em 2022
Janeiro: 195 Fevereiro: 175 Março (até dia 10): 78

»  Média de 7 denúncias de violência doméstica por dia no DF, em 2022

»  Ocorrências de violência doméstica em 2022
Janeiro: 1.256 Fevereiro: 1.225 Março (até dia 10): 447

»  Média de 43 ocorrências de violência 
doméstica por dia no DF, em 2022

Fonte: PCDF

»  Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). 
Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço 
disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

»  Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).
E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br — WhatsApp: (61) 98626-1197
Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

»  Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria 
Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha 
denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, 
além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento 
dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma 
anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

»  Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): 
funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

 Aos 41 anos, Joana Santana tinha quatro filhos, entre 6 e 17 anos

Crédito: Reprodução/Redes sociais
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Crônica da Cidade

Tive um encontro tardio com Flicts, 
de Ziraldo. A cor rara, de poucos amigos, 
cativou-me logo de cara. Provavelmen-
te, em algum momento da infância, de-
vo ter me deparado com o frágil, feio e 
aflito Flicts. É assim, entre aliterações e 
tantas outras figuras de linguagem que o 
desenhista, escritor, cartunista descreve 
o protagonista dessa história.

Confesso: precisei conter a emoção pa-
ra não deixar cair uma lágrima à medida 
que as páginas passavam e a história de 
rejeição, preconceito e solidão de Flicts 
se desvelava. Estava na hora do soninho 
e já é tradição lá em casa ler um livrinho 
curto antes de dormir. Esse, em especial, é 
até mais longo do que geralmente selecio-
namos, mas sabíamos que valeria a pena.

Para quem não conhece Flicts reco-
mendo fortemente que vá em busca da 
obra, atemporal e adequada a qualquer 
idade. É uma viagem visual, uma brinca-
deira com tipos, formas, cores e palavras, 
sem as ilustrações mais realistas que nos 

acostumamos a ver assinadas por Ziral-
do. Ou seja, mesmo as crianças que ain-
da não sabem ler nem entendem bem as 
palavras, podem se fascinar.

A história de Flicts é a história da be-
leza por trás da rejeição. Quando a vi 
pela primeira vez, lembrei-me de uma 
descrição comum na minha infância, e 
que hoje me parece inadequada e pre-
conceituosa, a tal “cor de burro quando 
foge”. Talvez para desconstruir essa visão 
enviesada, Ziraldo tenha escolhido logo 
o Flicts para retratar nessa jornada em 
busca de um lugar para colorir.

E que bela forma de contar o périplo. 

Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, 
azul-anil, violeta… Nenhuma cor do no-
bre arco-íris quis saber do pobre Flicts, e 
o deixaram de fora da brincadeira, imer-
so em sua “branca solidão”. “Será que eu 
posso ter um cantinho ou uma faixa em 
escudo ou brasão, em bandeira ou es-
tandarte?”, indagou. E correu o mundo 
sem achar o seu lugar. “Nada no mundo 
é Flicts, ou pelo menos quer ser”, con-
tou o narrador.

“Um dia, Flicts parou, e parou de procu-
rar.” Pobre Flicts. “Sumiu que o olhar mais 
agudo não podia adivinhar para onde tinha 
ido, para onde tinha fugido, em que lugar 

se escondera, o frágil, e feio, e aflito Flicts.”
A edição que temos em casa é de 2019, 

comemorativa dos 50 anos do livro, que 
encontramos na Travessa. Penso no bem e 
na libertação que se ver representado nes-
se texto e nessas ilustrações sensíveis pode 
fazer a tanta gente. Criança, adolescente, 
adulto. Referências importam.

E, correndo o risco de dar um peque-
no spoiler, mas com a singela intenção de 
incentivar a leitura e aguçar ainda mais a 
curiosidade, lembro que ninguém menos 
que Neil Armstrong, o primeiro homem a 
pisar na Lua, atestou, após conversa com 
Ziraldo no Rio Janeiro: “A Lua é Flicts”.

Por um mundo
mais Flicts

INCLUSÃO SOCIAL

Uma vida em busca de sonhos
DF e Entorno têm cerca de 10,5 mil 
pessoas com síndrome de Down. 
Programa do GDF atende 2 mil pacientes 

S
ão raros os casos em que 
possuir algo em maior 
quantidade é negativo. 
Com a síndrome de Down 

— quando o indivíduo tem um 
cromossomo a mais do que os 
46 comuns à espécie humana — 
não é diferente. Longe de ser uma 
doença, a síndrome é uma condi-
ção genética que pode causar alte-
rações em alguns aspectos da saú-
de. Em celebração ao Dia Mundial 
da Síndrome de Down, comemo-
rado hoje, o Correio traz algumas 
histórias para homenagear as cer-
ca de 10,5 mil pessoas do Distri-
to Federal e do Entorno que têm 
a condição, segundo a Secretaria 
de Saúde (SES-DF).

Da necessidade de discutir os 
direitos das pessoas com deficiên-
cia, nasceu, em 2007, a Associa-
ção DFDown. A atual presiden-
te do grupo, Melina Sales, expli-
ca que os encontros começaram 
também com o objetivo de divi-
dir e trocar experiências. “A asso-
ciação atua na vigilância da ma-
nutenção de direitos conquista-
dos e na busca por melhores aten-
dimentos e políticas públicas para 
pessoas com deficiência, em espe-
cial com síndrome de Down”, ex-
plica a responsável pela DFDown, 
que completa 15 anos de atuação 
em maio. “Também trabalhamos 
esclarecendo sobre os direitos das 
pessoas com deficiência e fazen-
do o acolhimento de novas famí-
lias”, continua Melina, associada 
ao grupo há cinco anos.

A presidente destaca que as 
mães são as participantes com 
maior predominância na DFDo-
wn. A aposentada Heraide Leão é 
uma delas. A moradora do Guará 
é mãe de Gustavo Garcia, 22 anos, 
e a família faz parte do grupo há 
10 anos. Desde o início deste ano, 
o jovem assumiu o cargo de dire-
tor de relações humanas na DFDo-
wn. “Ele não foi em nenhuma re-
união presencial, para não se ex-
por, devido à covid-19, mas par-
ticipa dos encontros virtuais. Ele 
gosta muito, é bem empolgado e 
se sente valorizado por ser dire-
tor”, conta Heraide.

Ânimo

A empolgação de Gustavo se 
estende a outras atividades. Aluno 
de teatro há 10 anos, ele começou 
a fazer, neste ano, aulas de canto 
e teclado e um curso de operador 

de computador, no Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac). Antes da pandemia, 
Gustavo também ia a uma esco-
la técnica de computação gráfica, 
mas os encontros foram suspen-
sos por conta da crise sanitária. 
“Estou achando muito divertido. 
Já fiz oito aulas de teclado e estou 
tocando várias músicas”, anima-se 
o rapaz, que também faz aulas de 
dança. Dedicado, Gustavo partici-
pou da montagem de grandes pe-
ças teatrais, como Alice no País das 
Maravilhas, em que fez o Gato; O 
Auto da Compadecida, em que in-
terpretou Jesus; e o musical A Ópe-
ra do Malandro, quando atuou co-
mo o juiz da trama.

“Gosto muito de ler Harry Pot-
ter, assistir filmes e séries. Termi-
nei de ver Cobra Kai (séria da Net-
flix), agora tenho de esperar para 
lançar a quinta temporada”, co-
menta Gustavo, que também cur-
te dançar valsa com a namorada, 
Bruna Mandarino, 26, e escutar 
funk. “Fico ouvindo (funk) o tem-
po todo no celular. Gosto tam-
bém de pop e sertanejo”, comple-
ta. Além do gosto pela dança, o 
casal compartilha o apreço pelos 
estudos. Bruna, que namora com 
Gustavo há três anos, foi aprova-
da, por meio da nota no último 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), no curso de licenciatura 
em dança do Instituto Federal de 
Brasília (IFB). As aulas começam 
em 4 de abril. “Ela gosta muito de 
dançar, já fez aula de fitdance e de 
dança de salão. Está muito anima-
da”, conta a mãe, a enfermeira Lí-
dia Mandarino, 60.

A moradora de Sobradinho, 
que se formou no ensino médio 
em 2018, participa do Programa de 
Conservação de Bens Culturais da 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae-DF), uma ofi-
cina profissionalizante de restau-
ração de livros. Por meio da inicia-
tiva, Bruna trabalhou como técni-
ca em conservação de bens cultu-
rais em órgãos públicos, além de 
ter sido Jovem Aprendiz da Caixa 
Econômica Federal por dois anos. 
Com o próprio dinheiro, fica mais 
fácil para Bruna fazer outra ativi-
dade que adora: viajar. “A última 
que fiz foi para o Jalapão (TO). É 
lindo, gostei muito”, conta a estu-
dante, que ama comer guacamole, 
lasanha e batata. “A parte que eu 
gosto, mesmo, é comer, cozinhar 
não é comigo, não”, diverte-se. “Às 
vezes, eu gosto de fazer brigadeiro 
de panela. Todo mundo da minha 

Marcelo Dias fez curso para garçom e conquistou o emprego que queria no McDonald´s

Arquivo pessoal

 » ANA ISABEL MANSUR

Obituário

 » CAMPO DA ESPERANÇA

Almerinda de Oliveira Pereira, 85 anos
Anasuya Silva Janjeva Cabral, 48 anos
Argentina Maria Barreto 
Gonçalves, 89 anos
Carminda Luz, 94 anos
Eva Martin da Silva Vieira, 76 anos
Iago Victor dos Santos, 26 anos
Jairo Moreira do Espírito 
Santo, 33 anos

João Miranda Petti, 86 anos
João Nunes da Cruz, 96 anos
José Luiz Gomes, 74 anos
Julio Cesar Lopes, 46 anos
Paulina de Melo Macedo, 90 anos
Paulo Roberto Cirilo Gentil, 78 anos
Raimundo Nonato Soares 
da silva, 73 anos
Suze Moreira Fischer, 90 anos
Tiago Nunes de Souza, 93 anos

 » TAGUATINGA
Ana Rodrigues do Vale 
Ferreira, 55 anos
José Alves Soares, 93 anos
Liz da Costa Andrade, 
menos de um ano
Matheus de Souza Duarte, 1 ano
Saul Guimarães, 84 anos

 » GAMA
Gervázio Alves Moises, 59 anos

 » PLANALTINA
Carlos Juvêncio Souza Vieira, 33 anos

Marcos Santos da Silva, 38 anos
Maria da Conceição Almeida 
Guimarães, 81 anos

 » BRAZLÂNDIA

Doralice Paulina Ângelo, 87 anos

 » JARDIM METROPOLITANO 
(cremação)

Zaida Lins de Lima, 81 anos
Marly Macedo dos Santos, 86 anos
Terezinha Maria da Silva, 72 anos
Mirian Garcia Duarte, 80 anos

Sepultamentos realizados em 20 de março 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

Para saber mais

O Dia Mundial da Síndrome 
de Down é celebrado em 21 
de março desde 2012, após 
reconhecimento oficial da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU). Com foco 
na consciência global, o 
objetivo do dia é garantir 
que as pessoas com a 
síndrome de Down tenham 
as mesmas liberdades 
e oportunidades que os 
demais indivíduos. A data 
escolhida representa a 
triplicação (trissomia) 
do 21º cromossomo, que 
causa a síndrome.

Data 

comemorativa

Atendimento

A Secretaria de Saúde do 
DF mantém o Centro de 
Referência Interdisciplinar 
em Síndrome de Down 
(CrisDown) desde 2013, no 
Hospital Regional da Asa 
Norte (Hran). O programa 
atende e acompanha, 
hoje, 1.943 pacientes com 
síndrome de Down na rede 
pública, com equipe de 
psicólogos, nutricionistas, 
neuropediatras, 
fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, assistentes 
sociais, pediatras e 
cardiopediatras. Para ser 
atendido, é preciso entrar 
em contato por WhatsApp 
(99448-0691) e agendar um 
acolhimento, que ocorre 
sempre às sextas-feiras. 

família cozinha, menos eu”, relata.
Juntos, Bruna e Gustavo tam-

bém curtem assistir futebol, ir ao 
cinema, passear em shoppings, 
conversar pelo celular e ir para as 
festas da DFDown. “Gosto muito de 
sair com o Gustavo, me sinto muito 
bem quando o vejo e quando estou 

com ele”, declara-se Bruna.

Sonho

A ambição profissional é uma 
característica marcante na vida de 
Marcelo Gama Dias, 38. Desde os 
11 anos, ele queria trabalhar no 

McDonald’s, de onde era cliente 
frequente com a família. O passeio 
à lanchonete era um dos favoritos 
de Marcelo, que, anos depois, teve a 
oportunidade de fazer um curso de 
garçom no Senac e ser treinado na 
Câmara dos Deputados. Helenice 
Gama Dias de Lima, mãe do rapaz, 

não mediu esforços para realizar o 
desejo do filho e, em 2019, com aju-
da da área de recursos humanos do 
McDonald’s, o sonho tornou-se rea-
lidade: Marcelo começou a traba-
lhar na unidade da 405 Sul.

Com o emprego, ele pôde tirar 
a carteira de trabalho, abrir a pri-
meira conta bancária e ter o pró-
prio cartão de crédito, realizando 
mais um sonho: ser independen-
te e se sentir adulto. A dificuldade 
de Marcelo para se comunicar não 
o impediu de se desenvolver e rea-
lizar os sonhos. A mãe não escon-
de o orgulho que sente do filho. “O 
McDonald’s tem um respeito in-
crível e um carinho enorme com 
o Marcelo. É no trabalho que ele 
se desenvolve mais e mais a cada 
dia”, comenta Helenice, moradora 
da Asa Sul.

 Gustavo Garcia gosta de teatro, canto e teclado. Neste ano, começou a aprender informática

Bárbara Cabral/Esp.CB/DA.Press

Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas da COMPANHIA DE PESQUISA DE
RECURSOS MINERAIS – CPRM, em sua Sede, localizada no Setor Bancário
Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central Brasília, Brasília
- DF, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, de 15 de
dezembro de 1976, relativos ao exercício de 2021.

Brasília, 18 de março de 2022
LILIA MASCARENHAS SANT’AGOSTINO
Presidente do Conselho de Administração

AVISO AOS ACIONISTAS

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA
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Capital S/A SAMANTA SALLUM

samantasallum.df@cbnet.com.br

A habilidade pode te levar ao topo. 
Mas é necessário caráter para se manter lá.

Stevie Wonder

Debate público sobre 
o futuro da capital federal

O Conselho de Desenvolvimento 
Econômico, Sustentável e Estratégico 
do Distrito Federal — CODESE/DF 
foi criado em 2017 por iniciativa da 
sociedade civil organizada, formada 
por empresários, acadêmicos, 
técnicos, além de membros 
voluntários da comunidade. A 
entidade vai realizar no próximo 
sábado, 26 de março, no auditório do 
Museu Nacional, o evento “O DF que 
a gente quer”. Será um debate público, 
com a participação da população, 
para discutir os principais temas 
relacionados ao desenvolvimento 
socioeconômico da capital federal.

Candidatos ao Buriti

As resoluções do evento servirão 
como base para o documento “O 
DF que a gente quer: projeção 2022-
2040”. Ele será apresentado, em 
agosto de 2022, a todos os candidatos 
ao Palácio do Buriti, com o objetivo 
de que firmem compromisso de 
executar o Plano de Estado proposto 
pela sociedade civil organizada.

Arquivo pessoal

Agatha Gonzaga/Esp. CB/D.A Press

Carlos Vieira/CB/D.A Press

Ed Alves/ CB DA Press

Programação

O evento terá 8 painéis de debates, 
compostos por especialistas que 
discutirão ações estratégicas 
relacionadas ao desenvolvimento 
econômico e humano. Será 
aberto ao público das 9h às 17h.

Premiação

Os 12 melhores projetos 
selecionados, na rodada 
de Hackathons, com as 33 
regiões administrativas, 
serão apresentados e 
premiados durante o evento.

Programação 
especial no 

aniversário do 
Sinduscon

O Sindicato da Indústria da 
Construção Civil no DF (Sinduscon) 

completa 58 anos nesta semana 
e, para celebrar, preparou uma 

programação especial. Amanhã, 10h, 
será realizada reunião de diretoria 

presencial, no auditório da entidade, 
com a participação do secretário de 

governo do DF, José Humberto Pires.

Prazo para candidaturas na Fecomércio
Esta será uma semana decisiva para a Fecomércio-DF. Termina na próxima quinta-feira o prazo 
de registro das chapas que pretendem disputar a direção da entidade para os próximos quatro 

anos. O momento é de suspense. Até agora nenhuma candidatura foi registrada. Deve ficar 
para o último minuto do prazo. Ainda está indefinido se haverá uma chapa única de consenso 

encabeçada pelo atual presidente José Aparecido Freire, ou se haverá alguma de oposição.

Entre e sai de 
emendas na Luos
Deputados distritais, conselhos comunitários 
e setor produtivo se mobilizam mais um vez, 
esta semana, para a votação da Luos, que 
foi remarcada para amanhã. Houve muito 
trabalho durante o fim de semana, pois mais 
de 80 emendas foram apresentadas de última 
hora ao texto para análise da CCJ e CEOF. Os 
pareceres deverão estar prontos até terça, no 
início da tarde. Neste meio tempo, emendas 
estão sendo colocadas e outras retiradas 
conforme a pressão de diversos setores.

Compras de mercado pela internet
Para os brasileiros, fatores como frete grátis e promoções 
são os mais importantes na hora de realizar compras de 
produtos de limpeza on-line, demonstra levantamento 
da Opinion Box. Hoje, 62% realizam compras de 
supermercado pela internet, segundo pesquisa feita, 
com exclusividade, para a Flora — indústria detentora 
de marcas Minuano, Francis e Neutrox, entre outras.

Economia de tempo

O principal atrativo é o frete grátis, apontado por 76% dos 
mais de 500 consumidores entrevistados. Em segundo 
lugar, indicada por 65%, está a preferência por promoções 
e cupons de desconto; e, em terceiro lugar, com 58% 
das respostas, foi apontada a economia de tempo.

Consumidor mais exigente

“Vimos que nossos consumidores estão cada vez mais 
atentos e exigentes com os produtos, prestando mais 
atenção em sua formulação e benefícios. Notamos a 
busca crescente por produtos multifuncionais e, de fato, 
o frete grátis tem grande apelo”, afirma João Gandolfi, 
gerente de Marketing de Home Care da Flora.

Palestra

E, na quinta-feira, às 
18h, haverá palestra 
da Fundação 
Dom Cabral 
sobre “Desafios 
da Perenidade 
e a Sucessão 
em empresas 
familiares”, com o 
advogado Mateus 
Simões, mestre em 
Direito Empresarial. 
O evento é exclusivo 
para associados 
e convidados.

Realização Patrocínio

Em 2022 a região administrativa mais populosa do DF

completa 51 anos. Para comemorar seu aniversário, o

Correio Braziliense preparou conteúdos especiais que

homenageiam e prestigiam as pessoas que fazem de

Ceilândia um lugar melhor a cada dia.

anosOmelhor da Ceilândia
é a sua gente

Acesse
o QR code e
confira tudo

CADERNO ESPECIAL
Conteúdos exclusivos
para celebrar a data

27/03

@correio /correio.braziliense

Correio Braziliense @correio.braziliense
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Pagou, mas não levou...

Já passou pela situação desagradável de realizar a compra de um 
produto e, logo depois, ser informado de que não está disponível? 
Confira dicas de especialistas sobre o que fazer nesse tipo de dissabor

D
escumprimento de oferta é ter-
mo dado à situação em que o 
fornecedor de um produto ou 
serviço não consegue entregar 

ao consumidor o que havia sido ini-
cialmente oferecido. Essa é considera-
da uma prática abusiva. Existem diver-
sos tipos de práticas e condutas apon-
tadas como ilícitas ou lesivas ao consu-
midor porque o colocam em desvanta-
gem. “A oferta vincula, obrigatoriamen-
te, fornecedor e consumidor. Uma vez 
que a empresa prometeu algo, ela tem 
por obrigação o cumprimento daque-
la promessa”, explica o especialista em 
direito do consumidor Rafael Brasil.

De acordo com o especialista, caso a 
solução do impasse entre as duas par-
tes fique impossível por via de uma ne-
gociação direta, a resposta passa a ser o 
encaminhamento ao Poder Judiciário. 
“O consumidor tem direito ao cumpri-
mento forçado da obrigação através de 
uma ordem judicial, pode aceitar ou-
tro produto ou rescindir o contrato — 
com direito a receber de volta tudo o 
que pagou, com atualização e corre-
ção monetária.”

Dados do Instituto de Defesa do 
Consumidor (Procon-DF) comprovam 
que foram registradas 148 reclamações 
no período de 1° de janeiro a 15 de mar-
ço de 2022. Em anos anteriores, os re-
gistros chegaram ao total de 702, em 
2019, 727 em 2020 e 651 em 2021. O ad-
vogado ressalta que, sempre que o con-
sumidor passar por situações seme-
lhantes, poderá recorrer ao Procon-DF.

O Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC) determina que se o forne-
cedor de produtos ou serviços recusar 
cumprimento à oferta, apresentação 
ou publicidade, o consumidor poderá, 
alternativamente e à sua livre escolha 
optar por uma das três opções: exigir 
o cumprimento forçado da obrigação, 
nos termos da oferta, apresentação ou 
publicidade; aceitar outro produto ou 

prestação de serviço equivalente ou 
rescindir o contrato, com direito à resti-
tuição de quantia antecipada, moneta-
riamente atualizada, e a perdas e dano.

O auditor independente Salomão 
Moreschi, 24 anos, passou por esse ti-
po de situação recentemente. Ao tentar 
fazer compras em uma loja on-line, o 
jovem acabou se deparando com a si-
tuação descrita. “Realizei a compra de 
um produto em uma loja on-line e, as-
sim que finalizei o negócio, o valor do 
produto foi debitado no meu cartão de 
crédito. Achei muito estranho o fato de 
não chegar nenhum e-mail na minha 
conta. Por já ter feito compras na mes-
ma loja anteriormente, sei que, depois 
que se finaliza o pagamento, chega um 
e-mail dizendo que em 48 horas a aqui-
sição será faturada”, explica.

Ao contrário disso, o que o jovem re-
cebeu foi um e-mail informando o can-
celamento da compra que havia feito. 
“Assim que vi que minha operação ha-
via sido cancelada, tentei fazer a compra 

de novo e foi cancelada novamente. Fiz 
diversas tentativas e todas foram anula-
das. Acabei desistindo, mas mandei um 
e-mail para eles questionando. Então, me 
disseram que não havia o produto em es-
toque e que às vezes o site não reflete a 
realidade dos estoques da empresa”, con-
ta o auditor. Salomão continuou achan-
do atípico o posicionamento da loja.

Alguns dias depois, o analista con-
ta ter recebido um e-mail da loja in-
formando sobre novas promoções que 
estavam ocorrendo. Ao abrir o e-mail, 
teve a surpresa de ver o mesmo produ-
to que tinha tentado comprar, sem su-
cesso, anunciado por um preço maior. 
“Assim que vi isso mandei um e-mail 
para a loja questionando a resposta de 

ausência em estoque que haviam me 
enviado. E liguei também. Fiquei cer-
ca de uma hora na ligação. Foi bem 
desgastante, porque demorou muito, 
mas consegui resolver uma parte. Ob-
tive um cupom e desconto de 40% pa-
ra compras que eu fizesse na loja on-li-
ne”, explica Salomão. Após a resolução 
por via direta Salomão informou que 
achou que a situação foi bem resolvi-
da, porém não é algo que deve aconte-
cer pelo desgaste para ambas as partes.

A estudante de direito Isabelle Lor-
rany, 19 anos, também passou por es-
se tipo de situação. “Eu tinha realiza-
do a compra de um brinquedo que eu 
iria dar para a minha afilhada de Na-
tal e, após duas semanas, a compra foi 

cancelada e informaram que não tinha 
mais em estoque o produto que eu ha-
via comprado. Fiquei muito triste, por-
que tive que encontrar outro presente 
para a minha afilhada”, lamenta.

Mas o pior não foi isso. A estudan-
te conta que a loja que efetuou a ven-
da não realizou o estorno com facili-
dade. “Fiquei muito estressada, por-
que o estorno só foi feito dois meses 
depois. Entrei em contato com a loja 
diversas vezes e, mesmo assim, não 
adiantou”, relata.

A advogada especialista em direi-
to do consumidor Denise Costa expli-
ca que é essencial documentar tudo, 
ou seja, guardar provas para compro-
var que houve esse descumprimento.

 » Yasmim Valois*

RECLAMAÇÕES DIRIGIDAS A ESTA SEÇÃO DEVEM SER FEITAS DA SEGUINTE FORMA:

» Breve relato dos fatos
»  Nome completo, CPF, telefone e endereço

»  E-mail: consumidor.df@dabr.com.br
» No caso de e-mail, favor não esquecer de colocar 

também o número do telefone

»  Razão social, endereço e telefone para contato da empresa ou 
prestador de serviços denunciados

»  Enviar para: SIG, Quadra 2, nº 340 CEP 70.610-901 Fax: (61) 
3214-1112

Anatel     1331 Anac  0800 725 4445 ANP  0800 970 0267 Anvisa  0800 642 9782  ANS 0800 701 9656 Decon  3362-5935 Inmetro  0800 285 1818  Procon  151  Prodecon  3343-9851 e 3343-9852 

Telefones úteis

 »NeoeNergia Brasília

 »eTNa

QuEima DE aParElho
ProDuto Não EstorNaDo

 » luCas almEiDa
sobradinho

O militar Lucas Almeida, 24, morador de Sobradinho, entrou 
em contato com a coluna Grita do Consumidor para reclamar 
sobre a queima de um aparelho eletrodoméstico, após vários picos 
de energia em sua residência. Ele conta que, ao chegar em casa, 
a televisão não estava funcionando. “Em 11 de janeiro, chegamos 
em casa e fomos ligar a televisão, mas ela não funcionava. Para ser 
sincero, em um primeiro momento, nem suspeitava de queda ou 
pico de energia, mas, meia hora depois, liguei para a vizinha, que 
me relatou que estava em casa durante o dia, e que houve vários 
picos de energia. Então, liguei para a Neoenergia Brasília e abri um 
chamado. Eles me informaram que era para eu fazer um laudo 
técnico e enviar para eles. Eu fiz, junto à fabricante da televisão, 
e quando liguei para eles novamente, me disseram que eu não 
precisava fazer laudo nenhum, e que eles viriam aqui para fazer o 
laudo técnico. Em poucos dias, eles me responderam que deram 
o motivo da queima da TV como indefinido porque, segundo 
eles, não houve registro de instabilidade na região em que moro. 
Eu abri novamente o chamado, pedindo para eles averiguarem 
novamente, e eles me deram a mesma resposta. Estou sem 
televisão há quase dois meses e meio, e queria que esse problema 
fosse resolvido logo”, relata.

Resposta da empresa

Em resposta, a Neoenergia Brasília afirmou que em 
eventuais danos em equipamentos elétricos, “o cliente 
pode solicitar, por meio dos nossos canais de atendimento, 
o ressarcimento de danos, conforme regras estipuladas 
pelo órgão regulador”, disse a empresa. Ainda de acordo 
com a Neoenergia, o cliente deverá solicitar, no canal de 

teleatendimento (116), ou presencialmente, em um dos postos 
de atendimento, a visita de uma das equipes da empresa. 
“O cliente deve informar os dados do aparelho danificado e 
quando ocorreu o dano, para que as equipes avaliem o nexo 
causal”, afirmou a Neoenergia. Para mais informações, a 
empresa disponibilizou um link: www.neoenergiabrasilia.com.
br/atendimento/Paginas/informacoes-ao-cliente.aspx.

Resposta do Consumidor

Infelizmente é isso. Para nós que moramos em outros 
estados, essa é a pior empresa de energia que já vimos. 
Funcionários com informações inconsistentes que nos 
fizeram perder tempo. É um verdadeiro descaso, e é só olhar 
o Instagram da empresa para vermos que têm reclamações 
diárias de queda de energia. Assim que o Procon terminar 
de responder, a depender da devolutiva da empresa, 
entraremos na Justiça.

 » FaBiaNa aQuiNo moNtENEgro
Águas Claras 

A analista de sistema Fabiana Aquino Montenegro, 
40, moradora de Águas Claras, fez uma compra na 
Black Friday que não lhe foi entregue nem estornada. 
“Aproveitei o período da Black Friday, quando há 
várias promoções em quase todos os estados e acabei 
fazendo uma compra na Etna, no valor de R$ 139,52. Na 
compra, me deram um desconto de R$ 247,95 e fiquei 
mais empolgada ainda com a promessa de entrega, que 
seria em 19 dias, sendo que comprei em 5 de novembro. 
Porém, até hoje, não recebi o pedido e muito menos 
o estorno que pedi após esse tempo todo. O status do 
pedido encontra-se cancelado, porém, todos os itens 
estavam disponíveis no site com os valores normais 
até semana retrasada. Acho uma falta de respeito com 
a pessoa que compra, gasta o seu dinheiro e não tem o 
produto nem o dinheiro de volta”, conta.

Resposta da empresa

Em resposta, a Etna afirmou que verificou o caso 
internamente e identificou que os produtos escolhidos pela 
consumidora ficaram indisponíveis para o envio. A empresa 
afirmou que acabou notificando a consumidora sobre a 
indisponibilidade e concluiu que a cliente optou por seguir 
com o reembolso do valor pago.

Resposta do consumidor

Não optei pelo reembolso, porque foi imposto por eles. 
Na semana seguinte ao cancelamento do meu pedido, 
os produtos estavam disponíveis no site com os valores 
normais. Quando reclamei, falaram que me reembolsariam 
e até agora não recebi a devolução do meu dinheiro. Fizeram 
uma falsa chamada de pré Black Friday.

Consumidor
Direito + Grita

saiba como resolver

reclamações 
registradas no Procon- DF

•	 É de extrema importância ter tudo 
documentado (guardar provas) 

•	 recorrer a empresa e tentar 
solucionar o imprevisto por vias 
diretas

•	  registrar uma reclamação no 
site consumidor.gov.br, também é 
possível procurar o Procon-DF 

•	 Caso nenhuma das opções resolvam 
o problema, procurar um advogado

até 15.03.22: 148 
2021: 651
2020: 727
2019: 702
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 A senhora foi a primeira mulher 
a se candidatar à Reitoria da 
UnB, em 1985, na época da 
redemocratização. Só agora, 
quase 36 anos depois, uma reitora 
comanda a universidade. Quanto 
tempo vamos esperar para ocupar 
os espaços de poder em igualdade 
de condições com os homens? 

Foram duas as razões pelas 
quais me candidatei. Uma por ter 
sido membro ativa da movimen-
tação docente. Integrei a comissão 
de negociação da greve de 1982 pe-
la incorporação dos professores co-
laboradores no quadro da UnB, e 
a outra, por entender que era ho-
ra da presença feminina entre os 
candidatos a reitor. Dos 17 candi-
datos que se inscreveram, 16 eram 
homens. As eleições em 1986 foram 
conquistas da movimentação do-
cente da UnB, que havia criado em 
1978 a Associação de Docentes da 
UnB (ADUnB). Queríamos que a lis-
ta sêxtupla fosse composta apenas 
por participantes do movimento 
docente. Conseguimos, no segun-
do turno, que os três primeiros lu-
gares e o quinto e o sexto daí pro-
viessem. Tive o orgulho de ter sido 
votada em terceiro lugar, seguindo 
a Cristovam Buar-
que e a João Clau-
dio Todorov. A par-
tir daí, mulheres se 
candidataram nas 
eleições seguintes, 
ou como reitora ou 
como vice-reitora, 
mas somente hoje 
temos uma reitora 
mulher eleita.

O que, de fato, 
emperra esse 
processo de 
ocupação dos 
espaços pelas 
mulheres na 
política, nas 
empresas e nas 
instituições como 
um todo? 

Muito se disse e 
se diz sobre a razão estar nas pró-
prias mulheres, que teriam menor 
disposição para entrarem na políti-
ca. Mas essa é uma razão menor e 
cada vez menor. Mais mulheres es-
tão se candidatando cada vez mais. 
Não é que elas não se disponham a 
enfrentar os desafios de uma vida 
política. É que os desafios para elas 
são maiores. O que emperra o pro-
cesso de entrada de mais mulheres 
na política é que existe a cumplici-
dade entre homens. Nos partidos 
políticos, entendem, como se fosse 
“natural”, que o apoio entre si, en-
tre homens, fortalece não só o ou-
tro, mas a si mesmo. A figura mas-
culina é vista como forte e decisiva. 
Nas eleições, a cumplicidade mas-
culina também se faz presente, difi-
cultando a percepção para eleitores 
e eleitoras que mulheres, tais como 
os homens, podem tanto ter e re-
presentar as qualidades que se quer 
para um cargo como não tê-las. Em 
geral, as mulheres apresentam mais 
qualidade, porque não foram forja-
das, em sua maioria, na relação da 
troca cúmplice de “favores” tão co-
mum ao mundo político. Quando 

homens ascendem ao poder Exe-
cutivo, a maior parte convida pa-
ra integrar seus quadros adjuntos, 
preferencialmente, outros homens. 
Exemplo claro é do atual presiden-
te que escolheu apenas duas mi-
nistras e, hoje, tem apenas três nas 
23 pastas ministeriais. No atual go-
verno federal, nos 88 postos do pri-
meiro escalão — ministros de Esta-
do, secretários-executivos e asses-
sores especiais — somente 11 (ou 
12%) são ocupados por mulheres. 
O ex-presidente Temer primou por 
não escolher nenhuma mulher. Te-
ve 23 ministros homens. No primei-
ro mandato de Lula, foram cinco as 
ministras. Quatro no segundo. Foi 
uma mulher, a ex-presidente Dil-
ma, que chamou nove mulheres co-
mo ministras entre as 37 pastas mi-
nisteriais. Infelizmente, nem todas 
as mulheres que chegam ao poder 
defendem os direitos das mulhe-
res, tal como no atual governo fo-
ram minimizadas todas as políticas 
de defesa dos direitos das mulhe-
res e dos direitos humanos, apesar 
de estar à sua frente uma mulher. 
Contudo, a presença das mulheres 
em cargos políticos de alta visibi-
lidade e poder é importante, pois 

rompe a “naturali-
dade” do dito po-
pular que “política 
é lugar de homem”. 

Umas das vozes 
mais eloquentes 
contra os ataques 
à diversidade 
e à ciência, a 
senhora ainda 
tem esperança na 
transformação da 
sociedade?

Sem esperança, 
não teríamos tido 
o fim da ditadura 
no Brasil, não te-
ríamos tido a mo-
vimentação pelos 
direitos das mulhe-
res, pela igualdade 
racial, pelos direi-

tos indígenas, pelos direitos das po-
pulações tradicionais, pelos direitos 
ambientais, tal como tivemos e que 
foram os grandes responsáveis por 
termos tido a aprovação pela As-
sembleia Constituinte da Consti-
tuição de 1988, a chamada Consti-
tuição Cidadã. Sem esperança, não 
teríamos hoje a continuidade e flo-
rescência de movimentações so-
ciais pela renovação e ampliação 
daqueles mesmo direitos presen-
tes na luta pela redemocratização, 
hoje apoiadas por inúmeras/os jo-
vens e múltiplas gerações, alcan-
çando redes sociais virtuais e ino-
vações criativas. A força da articu-
lação entre as múltiplas movimen-
tações feministas, antirracistas, pe-
la diversidade sexual e pelos direitos 
ambientais estão cada vez mais vi-
síveis no espaço político, apesar do 
atual governo federal se manifestar 
continuamente de forma misógina, 
homofóbica, racista, anti-indígena 
e anti-ambiental. E apesar de que, 
infelizmente, do mesmo modo, pa-
rece desacreditar os conhecimen-
tos científicos, ao falar da pande-
mia e do aquecimento global. São 

sabidas e conhecidas as reduções 
neste governo federal, das políticas 
ambientais, das políticas pelos di-
reitos humanos e pelo apoio à ciên-
cia, à inovação tecnológica e à edu-
cação. Mas, sim, tenho esperança. E 
a esperança é a única forma de su-
perarmos as dificuldades.

Até que ponto o patriarcado 
continua contribuindo para 
a opressão de gênero e, daí, 
para a violência contra as 
mulheres? Existe uma forma 
de “patriarcado moderno”?

O patriarcado e o poder de gêne-
ro não são somente memória social 
e cultural. Foram impostos por có-
digos civis e penais inscritos e pe-
los poderes de administrar e apli-
car leis. Daí se dizer que temos um 
patriarcado sexista estrutural que 
se intersecciona com um racismo 
estrutural, que organiza relações e 
expectativas sociais. O poder de gê-
nero se realiza pela força simbólica 
de sua anterior inscrição e aplica-
ção em leis, ainda que revogadas 
muitas delas. O conceito de patriar-
cado que serve para pensar o mun-
do moderno industrial e urbano é o 
conceito de patriarcado contempo-
râneo tal como posto pela socióloga 
Carole Pateman; o contrato social 
das nações modernas foi fundado 
em uma contradição: leis que esta-
belecem igualdade de direitos entre 
indivíduos e desigualdade de direi-
tos entre sexos/gêneros. Na lingua-
gem da historiadora francesa Mi-
chelle Perrot, trata-se da contradi-
ção construída ao longo do século 
19: cresce a noção de individualis-
mo e direitos iguais e, contradito-
riamente, embora as mulheres tais 
como os homens sejam destinadas 
ao mercado de trabalho (ainda que 
com mais baixos salários), somente 
elas estão destinadas ao espaço do-
méstico e a atividades de cuidados 
dos filhos. Com isso, as atividades e 
posições públicas são postas sim-
bolicamente como não adequadas 
às mulheres. As profissões de en-
sino superior mais prestigiadas se 
destinavam exclusivamente aos ho-
mens: médicos, advogados, juízes. 
Mulheres eram interditadas. Apesar 
de as mulheres terem sido destina-
das ao espaço doméstico, a chefia 
doméstica por sua vez foi atribuí-
da aos homens. Em uma palavra, o 
patriarcado contemporâneo se ins-
tala através do corpo de seus códi-
gos e leis civis e penais que instituiu 
a desigualdade de gênero por todas 
as nações modernas ao longo dos 
séculos 19 e 20. 

Na América Latina, nos séculos 20 
e 21, os movimentos feministas 
foram importantes na luta para 
mudar legislações sobre honra 
e desigualdade inscritos nos 
códigos penais e civis. Hoje, 
podemos dizer que a produção 
intelectual feminina ainda tem 

baixa circulação no meio jurídico 
acadêmico em razão da hegemonia 
masculina e branca da academia?

No começo dos anos 2000 tive 
um pós-graduando de direito que 
se inscreveu numa disciplina de 
antropologia do gênero que eu mi-
nistrava. Ao final do curso, me cha-
mou e pediu um tempo maior pa-
ra poder fazer o trabalho que se dis-
punha a fazer: o entendimento so-
cial e jurídico do crime de estupro. 
Queria mais tempo, pois, para fa-
zê-lo, teria que “desaprender” (em 
suas palavras) o que havia apren-
dido com seus professores na área 
de direito. Em especial, queria tem-
po para poder fazer a crítica do que 
constava nos Manuais dos Códi-
gos Penais sobre estupro, feitos e 
oferecidos como base primária de 
ensino para os iniciantes ao direi-
to. Hoje, a área acadêmica de direi-
to na UnB inclui vozes e saberes fe-
ministas e antirracistas, ao lado da 
manutenção das vozes conserva-
doras. Pensando a área acadêmica 
do direito como um todo, conside-
ro válida minha percepção sobre o 
que ocorreu e ocorre no Brasil: mais 
vozes e saberes do direito incorpo-
ram as vozes e saberes feministas e 
antirracistas em todo o Brasil, mas, 
por outro lado, continuam presen-
tes as vozes conservadoras. Tenho 
certeza que as cotas raciais inscri-
tas nas universidades públicas es-
tão sendo contribuições primor-
diais para a democratização racial e 
de gênero dos profissionais de direi-
to e de todas as profissões de ensino 
superior, e , assim, do aumento da 
circulação da produção intelectual 
feminista, antirracista e pelos sabe-
res da diversidade sexual.

Como a senhora vê o sistema de 
justiça? Ele cumpre o papel “de 
uma voz que fale ao agressor em 
nome do poder público”?

A Lei da Maria da Penha e a Lei 
do Feminicídio foram um grande 
passo. Mudaram a opinião pública 
que considerava a violência contra 
a mulher um crime de “bagatela” 
ou sequer crime, apenas uma briga 
de marido e mulher a ser resolvida 
na área privada e não pela Justiça. 
Nas Ordenações Filipinas que rege-
ram o Brasil colônia, o homem po-
dia matar a mulher se desconfiasse 
que o traía, assim como seu aman-
te, caso fosse de status social infe-
rior. Essa norma, ainda que aboli-
da, parece estar impregnada no en-
tendimento de homens agressores. 
No sistema jurídico, foi transmuta-
da na absolvição de homens que 
matavam suas mulheres alegan-
do traição. Foi o que fez explodir 
o movimento feminista no Brasil 
dos fins dos anos 1970. As normas 
mudaram. Mas não podemos nos 
esquecer que nos Códigos penais 
e civis que instituíram a colônia, o 
Império e a República, sempre cou-
be aos homens a chefia masculina. 

Somente a Constituição de 1988 e 
o novo Código Civil de 2002 muda-
ram o poder privado masculino so-
bre esposa e filhos e entenderam a 
chefia familiar como conjunta. Até 
1962, com o Estatuto da Mulher ca-
sada, cabia à mulher obedecer ao 
marido em tudo o que fosse justo 
e honesto. E era ele quem definia o 
que era justo e honesto....

A Lei Maria da Penha é aplicada 
devidamente?

Por toda essa nossa longa histó-
ria de extrema desigualdade de po-
der entre homens e mulheres, e por 
toda essa longa história jurídica de 
não se dar importância às violên-
cias contra as mulheres, posso di-
zer que meus estudos sobre a apli-
cação da Lei Maria da Penha mos-
tram desigualdade de formas de 
aplicação. Há excelentes Juizados. 
Mas falta muito a ser feito, imple-
mentado e expandido. Cabe ao Es-
tado e ao Sistema Judiciário imple-
mentarem a Lei Maria da Penha de 
tal forma, que afastem as possibili-
dades de continuidade da violên-
cia e previnam os feminicídios. Pa-
ra isso, recursos não penais devem 
se articular com os penais e os su-
perarem. É impres-
cindível que sejam 
cada vez mais ofe-
recidas as diversas 
medidas cautela-
res que obrigam os 
agressores e prote-
gem as mulheres. 
Que se realizem os 
encaminhamen-
tos de agressores e 
agredidas para re-
des e grupos de re-
flexão e apoio so-
cial e psicológico. 
Que juízes e pro-
motores entendam 
a relevância de sua 
fala nas audiências 
e de sua capacida-
de de escuta das 
falas das mulheres. 
Que os operadores 
de justiça se capacitem no enten-
dimento da estruturalidade do po-
der desigual de gênero e no enten-
dimento da violência de gênero. 
Caberá as tramas das relacionali-
dades no âmbito da sociedade ci-
vil e da vida política, a continuida-
de resistente do entendimento dos 
direitos fundamentais da pessoa 
humana como princípios que não 
admitem discriminação de sexo, 
gênero, sexualidade, raça, cor, et-
nia ou religião.

As redes sociais contribuíram para 
a articulação dos movimentos 
feministas, mas também 
fortaleceram os que disseminam 
preconceitos e violência...

Nas redes sociais, há o cresci-
mento das vozes pelos direitos das 
mulheres, da diversidade sexual e 
da igualdade racial. A essas vozes 
se contrapõem as vozes dos movi-
mentos conservadores e neocon-
servadores que têm uma proposta 
impositiva. A linguagem dos mo-
vimentos feministas e direitos hu-
manos não cumpre o papel mo-
ralista dos mitos ocidentais que 

identificavam certas práticas se-
xuais e reprodutivas, umas como 
pecado e crime e outras como virtu-
des legítimas, legais ou sacralizadas. 
Os direitos humanos reforçam uma 
orientação ética que coloca como 
limite o direito do outro e o crime 
como ofensa ou afronta ao direito 
do outro, e, assim, e uma ética plu-
ralista que respeita a todos e a ca-
da um/uma, desde que não ofen-
da o direito do outro/a. Contra as 
vozes pelos direitos humanos, da-
do o momento autoritário políti-
co que vivemos, crescem as vozes 
conservadoras e sua insistência de 
que o que importa não são os direi-
tos e nem a ética do respeito ao ou-
tro. As vozes conservadoras são vo-
zes pseudomoralistas e anacrônicas 
que entendem a noção da homos-
sexualidade como crime e pecado 
e a noção da “mulher independen-
te” como irresponsável e causado-
ra do crime e do pecado da deses-
truturação da “família tradicional”, 
que deveria ser somente heterosse-
xual e onde à mulher somente ca-
beria o “papel adjutório”. 

Qual a relevância da educação 
no combate à violência contra as 

mulheres? Até 
que ponto escolas 
e universidades 
cumprem esse 
papel e o que 
deveria ser feito?

Dificuldades 
sociais muitas ve-
zes impõem difi-
culdades ao papel 
formativo das fa-
mílias. Muitas fa-
mílias vivem no li-
mite da sobrevi-
vência. E muitas 
vivem em contex-
to de violência in-
terpessoal. Cabe 
ao Estado e às es-
colas grande par-
te da formação da 
pessoa. À escola 
não cabe apenas o 

ensino das habilidades, mas, sim, e 
sobretudo, da formação da cidada-
nia e da educação sexual, dos direi-
tos humanos e do enfrentamento 
à violência e discriminação contra 
as mulheres, discriminação racial 
e discriminação contra homosse-
xualidade e transexualidade.

Uma pesquisa sua explica por 
que os brasilienses gostam 
de Brasília. Como a senhora 
definiria esse amor? 

Brasília é uma cidade inovado-
ra, criativa, clama por mais inova-
ção. Não é apenas a capital brasi-
leira. É uma cidade amorosa. Mas 
não há como não ver as dificulda-
des econômicas e sociais do difícil 
momento econômico e social que 
vivemos, além da tragicidade da 
pandemia que nos causou tão gra-
ves problemas. 

A senhora é professora emérita 
da UnB. Está na instituição 
desde 1977. Sua rotina mudou 
bem na pandemia?

Trabalho em home office. Sin-
to falta dos encontros presenciais.

 »Entrevista | LIA ZANOTTA MACHADO

P
rofessora da Universidade de Brasília (UnB) desde 1977, Lia Za-
notta Machado participou ativamente do processo de redemocra-
tização da universidade, foi uma das fundadoras da associação 
de docentes e a primeira mulher a se candidatar à Reitoria. Ape-

nas mais de três décadas depois, vimos uma mulher ocupar o posto. Por-
tanto, Lia sabe que a luta é longa e permanente, sobretudo pelos direi-
tos das mulheres. Ainda assim, nesta entrevista ao Correio Braziliense, 
nos ensina que vale o esforço, que estamos caminhando e que devemos, 
sim, ter esperança.”Sem esperança, não teríamos hoje a continuidade e 
florescência de movimentações sociais pela renovação e ampliação da-
queles mesmos direitos presentes na luta pela redemocratização”, diz.

Professora emérita da UnB, titular de antropologia e pesquisadora 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher (NEPeM), Lia reflete 
ainda sobre o patriarcado, a importância da política de cotas também 
para ressignificar o papel das mulheres na sociedade e sobre a presen-
ça feminina na política. Na sua avaliação, o que ainda emperra uma 
maior participação das mulheres na política é a cumplicidade entre ho-
mens, nos partidos políticos e nas composições de equipe quando ascen-
dem ao poder. Basta contar quantas mulheres fazem ou fizeram parte 
do alto escalão ministerial dos governos masculinos.

A professora fala ainda sobre justiça e a Lei Maria da Penha, além 
de discorrer sobre como um novo olhar sobre a atualidade se confronta 
ainda com um conservadorismo extremo: “As vozes conservadoras são 
vozes pseudomoralistas e anacrônicas que entendem a noção da ho-
mossexualidade como crime e pecado e a noção da ‘mulher indepen-
dente’ como irresponsável e causadora do crime e do pecado da deses-
truturação da ‘família tradicional’, que deveria ser somente heterosse-
xual e onde à mulher somente caberia o ‘papel adjutório’”.

 » ANA DUBEUX

Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press

Por que devemos ter esperança
Referência na antropologia, ela é crítica dos ataques à ciência e à diversidade, uma voz otimista pela transformação do Brasil

O patriarcado e o poder de gênero não são 
somente memória social e cultural. Foram 
impostos por códigos civis e penais inscritos e 
pelos poderes de administrar e aplicar leis

Em geral, 
as mulheres 
apresentam mais 
qualidade, porque 
não foram forjadas, 
em sua maioria, 
na relação da 
troca cúmplice 
de ‘favores’ 
tão comum ao 
mundo político”

São conhecidas 
as reduções 
neste governo 
das políticas 
ambientais, pelos 
direitos humanos 
e pelo apoio a 
ciência, inovação 
tecnológica e 
educação. Mas sim 
tenho esperança”
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CURSOS
Capoterapia
O Instituto Brasileiro de Capotera-
pia está com vagas gratuitas para 
o programa Capoterapia em Casa. A 
atividade trata-se de uma terapia psi-
comotora direcionada a um público 
diversificado — com atenção maior a 
pessoas com mais de 55 anos — e usa 
de elementos rítmicos percussivos da 
capoeira. O trabalho das sessões ocor-
re de maneira adaptada, pela internet. 
Inscrições: 3475-2511. Informações: 
capoterapia.com.br/portal.

Compreensão leitora
Visando acelerar a criatividade, a com-
preensão e a criticidade dos leitores, 
a pedagoga e escritora Dinorá Couto 
Cançado promove oficinas personali-
zadas virtuais para crianças e adultos. 
A aprendizagem ocorre de forma indi-
vidualizada, lúdica e, depois, comparti-
lhada. O curso inclui certificado de 40 
horas. Para se inscrever, é necessário 
comprar os seis livros do kit da autora. 
Informações: 61 9 9970-1366.

Direito eleitoral
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) ofe-
rece curso gratuito de direito eleitoral, 
com carga horária de cinco horas. O 
estudante aprenderá os conceitos 
básicos mais relevantes nesse assunto, 
sem deixar de lado as recentes refor-
mas legislativas que têm alterado o 
quadro normativo brasileiro. Informa-
ções: bit.ly/37033BB.

Expositores gratuitos
Para incentivar a arte brasiliense, unir 
empreendedorismo, sustentabilidade e 
fomento cultural, o espaço Nobre SoS 
Coworking oferece quatro expositores 
de 120cm x 7cm destinados à exibi-
ção gratuita de ilustrações, quadros e 
gravuras. Para apresentar trabalhos, 
é necessário passar informações sobre 
as obras pelo WhatsApp 61 9 9372-
3876. Local: SCRN 702/703, Bloco G, 
lojas 46 e 47, Asa Norte. Funcionamen-
to: de segunda a sexta-feira, das 8h às 
20h e, aos sábados, das 9h às 13h.

Idiomas
A Bravo Escola Internacional de Lín-
guas oferece cursos de idiomas, indi-
viduais ou em grupo, intensivos para 
viagens ou voltados para conversação, 
leitura e escrita. O curso conta com 
professores qualificados, nativos em 
inglês, francês, espanhol e italiano. As 
aulas são direcionadas de acordo com 
a necessidade do aluno, e há oferta de 
turmas na modalidade de ensino a dis-
tância. Horários: manhã, tarde e noi-
te. Informações: 61 3274-1137 ou pelo 
WhatsApp 61 9 8115-0039.

Profissionais da saúde
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em 
parceria com a Johnson & Johnson 
Brasil, disponibiliza um curso on-line 
e gratuito para agentes comunitários 
de saúde e agentes de combate a 
endemias de todos os estados brasi-
leiros e do Distrito Federal. O curso 
tem quatro horas de duração, com 
estratégia pedagógica que apresen-
ta simulações realísticas da atuação 

durante visitas domiciliares, videoau-
las, além de orientações para esses 
profissionais na hora de identificar 
sinais e sintomas da covid-19. Inscri-
ções: inova.eadhaoc.org.br.

OUTROS
Consultas gratuitas
A clínica integrada de odontologia do 
Centro Universitário IESB realizará 
atendimentos nas áreas de endodon-
tia (tratamento de canal), dentística 
(restaurações), periodontia (limpeza e 
tratamento de gengiva) e extração de 
dentes. Os serviços são 100% gratuitos 
e feitos por alunos do curso de Odonto-
logia do IESB, na Asa Sul, com supervi-
são e acompanhamento de professores 
supervisores. Para se inscrever, basta 

acessar o link abaixo e preencher o 
formulário.
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfXUeI_J8AP_yEUs8VuObi-
qtPEoiTX3PWbgIs7lFukCqOWbPQ/
viewform 

Campus Party
A Campus Party Brasil acontecerá 
entre 23 e 27 de março, no estádio 
Mané Garrincha, em formato híbrido 
e trará ao público palestras sobre a 
internet das coisas, blockchain, cultura 
maker, empreendedorismo, além de 
inúmeras novidades. Será possível par-
ticipar de partidas de hóquei de robôs 
e ou entrar em uma arena de drones, 
com corridas e aulas para quem quiser 
experimentar. Na abertura do evento, a 
CPBSB contará com um show gratuito 
do DJ Bashkar, além da Orquestra Sin-
fônica do Teatro Nacional Cláudio San-
toro (OSTNCS). A entrada para assistir 
será gratuita, porém com limitação de 
pessoas na área interna do estádio. 
Para saber mais, acesse: https://brasil.
campus-party.org/ 

Mobiliário
O Museu de Arte de Brasília (MAB) é 
palco da mostra "Sergio Rodrigues e o 
Mobiliário Moderno da Universidade 
de Brasília". Os amantes da arquitetu-
ra de mobiliário moderno podem con-
ferir até 31 de março a exposição que 
conta com o acervo de um profissio-
nal que ganhou notoriedade mundial 
ao acreditar que os móveis deveriam 
refletir a cultura de sua origem, além 
de proporcionar o conforto adequado 
ao clima e ao jeito mais descontraído 
de viver. A entrada é franca. O ende-
reço do MAB é no Setor de Hotéis e 
Turismo Norte, entre a Concha Acús-
tica e o Palácio da Alvorada.

Viva Mulher
Durante todo o mês de março, as 
mulheres do Distrito Federal podem 
participar da ação e campanha Viva 
Mulher, promovida pelo JK Shopping 
em parceria com a Secretaria da 
Mulher. A atividade conjunta conta-
rá com um espaço simulado da Casa 
da Mulher Brasileira (CBM), que tem 
como intuito dar visibilidade ao pro-
jeto que é de suma importância para 
a sociedade. O público assistirá talk 
shows nos dias 23 e 30, às 19h, sobre 
temas voltados para o universo femini-
no. Além disso, uma ação promocional 
de compre e ganhe estará ocorrendo 
neste mesmo período.

CCBB
A exposição O Jardim de Amílcar de 
Castro: Neoconcreto sob o céu de Bra-
sília, com mais de 60 obras de grande 
porte de um dos maiores nomes da 
escultura no Brasil, desembarcou no 
dia 23 de fevereiro para uma longa 
temporada no CCBB Brasília. Vale des-
tacar as visitas inclusivas para públicos 
especiais: mediadas em libras, guiadas 
por intérprete ouvinte, e as visitas cog-
nitivas e multissensoriais, para pessoas 
com deficiências, transtorno do espec-
tro autista e seus acompanhantes, 
desenvolvidas para explorar memó-
rias, sentidos e sensações. A exposição 
é permanente e a entrada é gratuita.

Telefones úteis

Polícia Militar 190 
Polícia Civil 197 

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

Doação de Órgãos 3325-5055 

Farmácias de Plantão 132 

GDF - Atendimento ao Cidadão 156  

Metrô - Atendimento ao Usuário 3353-7373 

Passaporte (DPF) 3245-1288 

Previsão do Tempo 3344-0500 

Procon - Defesa do Consumidor 151  

Programação de Filmes 3481-0139 

Pronto-Socorro (Ambulância) 192 

Receita Federal 3412-4000 

Rodoferroviária 3363-2281

Autorização para vaga especial

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

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

RIACHO FUNDO II SAMAMBAIA

QUADRA SEM AMPARO CAMPO SINTÉTICO PRECÁRIO
Responsável pelo projeto Grand Slam, Guilherme 

Rodrigues, 27 anos, morador do Riacho Fundo 
II, entrou em contato com a coluna Grita Geral 
para relatar a falta de assistência do Estado na 
manutenção da quadra poliesportiva na QC 5, 
Conjunto 2. “A iluminação é precária e ninguém 
vem aqui ajudar, nem mesmo aos vários protocolos 
que abrimos junto aos órgãos competentes e à 
administração. A quadra só está em um melhor 
estado porque o projeto cuidou do espaço”, declara.

 » A Administração Regional do Riacho Fundo II 
esclarece que já elaborou projeto e orçamento para 
a manutenção de todas as praças e parquinhos 
da cidade. Assim que finalizado, foi encaminhado 
aos órgãos competentes e a parlamentares em 
busca de emendas para execução dos trabalhos.

O diretor do Instituto PROCIP Richard Dantas, 35 anos, 
morador de Samambaia, entrou em contato com a coluna 
Grita Geral para relatar a péssima situação no campo de grama 
sintética da Quadra 206. “Já há dois anos convivemos com 
um lixão e com muitos buracos no campo — já sem a grama 
sintética. Muitos dos nossos garotos se machucavam ali”, 
afirma. A decisão fez com que o projeto de futebol do instituto 
migrasse para um campo próximo. “Além da gente, outra 
escolinha utilizava o espaço, mas encerrou as atividades. O nosso 
projeto é prejudicado pelo descaso, antes tínhamos cerca de 
100 alunos e agora temos mais ou menos 30”, relata Richard.

 » A Administração Regional de Samambaia informa que o 
campo sintético da 206 já está na lista dos espaços que serão 
reformados. Contudo, ainda não é possível definir a data 
devido ao número de outras demandas de revitalização 
de quadras e parques, que estão em andamento.

Desligamentos 
programados  
de energia

 » PLANALTINA
Das 9h às 16h30. Núcleo Rural 
Pipiripau, Estação Repedidora 
Pipiripau; Núcleo Rural Taquara, 
Chácaras 03 a 06, 08 a 10, 12 
a 15; Núcleo Rural Taquara, 
Fazenda Manguaça.

 » SAMAMBAIA
Das 9h às 14h30. QR 310, Conjuntos 
14 a 16; QR 312, Conjuntos 06 
e 08; QS 310, Conjunto 01; QS 
312, Conjuntos 02 e 06.

 » CEILÂNDIA
Das 9h às 13h30. QNN 37, 
Conjuntos C e D..

 » SANTA MARIA
Das 9h às 16h30. CL 209, Lote A, C, D e 
F; CL 210, Conjunto D e F; EQ 209/309 
Igreja; QR 209, Conjuntos A a N; QR 
210, Conjuntos A a K, Q e R; QR 309, 
Conjunto N; QR 310, Conjuntos B.

 » SOBRADINHO
Das 9h às 16h30. DF 001, km 06, Área 
Especial 02, Núcleo Rural Sobradinho.

 » NÚCLEO BANDEIRANTE
Das 9h às 13h. Avenida 2A, Blocos 
540, 560, 580, 595, 600, 615, 620, 
625, 640, 660, 680, 700, 720, 880.
Das 13h às 16h. Avenida 2A, 
Blocos 525, 535, 540, 545, 565, 575, 
585, 595, 605, 615, 635; Avenida 
Central, Lotes 585, 595, 605.

 » JARDIM BOTÂNICO
Das 9h às 13h. Condomínio 
Vivendas Del Rey, Conjuntos B e 
C; Condomínio Vivendas Del Rey, 
Quadra B, C e D; Condomínio Vivendas 
Del Rey, Ruas 01, 02, 06 a 11.
Das 13h às 16h. Condomínio Ouro 
Vermelho II, Quadras 01, 08, 
10, 18, 19, 20; Condomínio Ouro 
Vermelho, Quadras 18 e 21.

 » ÁGUAS CLARAS
Das 9h30 às 12h. Rua 16 Norte, 
Lote 01; Rua 17 Norte, Lote 03.
Das 14h30 às 16h30. Rua 07 
Sul, Lote 04; Rua Ipê Amarelo, 
Lote 04 e Lote 08.

Choro de Brasília

Isto é Brasília

Ele está no Eixo Monumental. Fica entre o Planetário e o Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães, e foi criado para preservar um gênero musical bem brasileiro. Com espetáculos 

veiculados para todo o país em TVs públicas, o Clube do Choro consegue atingir milhões 

de telespectadores. O clube ainda mantém uma parceria estratégica com a Escola de Choro 

Raphael Rabello, onde mais de mil alunos, de oito a 80 anos, aprendem a tocar cavaquinho, 

bandolim, pandeiro, violão, saxofone, flauta, acordeon, gaita, violino e viola caipira.

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

#istoebrasiliacb

» Destaques

FeLiB 2022
A 36ª edição da Feira do Livro de 
Brasília (FeLiB), que tem entre 
as suas muitas novidades o 
formato híbrido e a valorização 
de autores e produções locais — 
inclusive independentes — será 
apresentada oficialmente em 
evento hoje, às 15h, na Câmara 
Legislativa do Distrito Federal. 
O evento acontece de 27 de 
maio a 5 de junho em formato 
presencial e online, em estrutura 
de 2 mil metros² montada no 
Complexo Cultural da República, 
na área central de Brasília. 
Serão 10 dias de programação 
gratuita para todos os públicos. 
Cerca de 20 a 30 estandes com 
os mais variados temas estarão 
à disposição dos visitantes.

Vamos ao Cinema
A partir de amanhã (22/3) e 
até o fim de 2022, o Vamos ao 
Cinema terá oficinas de Produção 
Audiovisual com Smartphones, de 
Elaboração de Projetos Culturais, 
de Introdução ao Design para 
Redes Sociais e de Introdução ao 
Jornalismo Cultural. Em virtude da 
pandemia, as oficinas serão online 
e os encontros presenciais ficarão 
restritos à produção dos curtas-
metragens, em si. Neste primeiro 
semestre, participam escolas de 
São Sebastião, Gama, Paranoá e 
Santa Maria, no Distrito Federal, 
além de uma escola de Teresina 
(PI). Os filmes produzidos passarão 
por votação popular e ficarão 
disponíveis no site do projeto e no 
canal no YouTube. Siga as redes 
sociais e saiba mais: https://linktr.
ee/projetovamosaocinema

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

/correiobraziliense

@cbfotografia

@correio

O tempo em Brasília

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Umidade relativa

Poucas nuvens

Máxima 55% Mínima 35%
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Fax: 3214-1166 • e-mail: grita.df@dabr.com.br

grita geral

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

A temperatura

Rafaela Flores
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O 
Flamengo vai em bus-
ca do inédito tetracam-
peonato do Campeona-
to Carioca. O clube ru-

bro-negro confirmou o favori-
tismo e a superioridade ao der-
rotar o Vasco por 1 x 0 na tarde 
de ontem, no Maracanã, pelo 
segundo jogo da semifinal. Pela 
partida e ida, a equipe de Paulo 
Sousa também levou a melhor 
pelo mesmo placar.

A fase do Vasco contra o 
Flamengo é assustadoramen-
te ruim. Nos últimos 21 jogos 
contra a equipe rubro-negra, o 
time cruzmaltino venceu ape-
nas um confronto, empatou 
nove e perdeu em outras 11 
oportunidades.

A derrota de domingo só 
confirma o momento irregular 
da equipe, que também já foi 
eliminada da Copa do Brasil. 
Com isso, o técnico Zé Ricar-
do fica ainda mais pressiona-
do no cargo para a sequência 
da temporada.

O Flamengo, por outro lado, 
aguarda o confronto entre 
Fluminense e Botafogo para 
conhecer o seu adversário na 
decisão do Campeonato Cario-
ca. O clube rubro-negro ven-
ceu as últimas três edições e 
quer fazer história com o pos-
sível quarto título.

Pressão

Sem Bruno Henrique, com 
uma lesão no ombro, Paulo 
Sousa resolveu colocar Pedro ao 
lado de Gabriel Barbosa diante 
do Vasco. O camisa 21 recebeu 
uma proposta para se transferir 
ao Palmeiras e vem tendo seu 
nome ventilado na Seleção Bra-
sileira. Uma saída do Flamengo 
vem sendo muito debatida, mas 
a diretoria não quis abrir mão 
do centroavante.

Do lado do Vasco, Zé Gabriel 
era dúvida, mas iniciou o con-
fronto. O time vem sofrendo cer-
ta pressão por disputar o segun-
do ano consecutivo a Série B do 
Brasileiro. Sócios da 777, Carlos 
Roberto Osorio e Josh Wander 
estiveram no Maracanã, assim 
como o ex-zagueiro Rodrigo, que 
veio dar o seu apoio ao clube.

CARIOCA Clube rubro-negro confirma favoritismo e superioridade, ao derrotar o Vasco por 1 x 0. Agora, aguarda 

Mengão busca o tetra 

Com gol do meio-campo Willian Arão, o Flamengo desbancou o Vasco e segue para a final do Campeonato Carioca

 Marcelo Cortes/Flamengo

Barrichello chispa em Goiânia
Rubens Barrichello disparou ontem no Autódromo 
Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, depois de um 
começo de temporada difícil na abertura do Stock Car 
2022, em Interlagos. O piloto da Full Time conquistou a 
pole da rodada e venceu as duas corridas da etapa, se 
tornando o segundo da categoria, ficando atrás de Ricardo 
Maurício, em 2021. Com oito conquistas no circuito goiano, 
Barrichello é o maior vencedor da pista.

PAULISTÃO

O São Paulo está mais forte psi-
cologicamente que no passado, 
mais competitivo, mas terá pela 
frente, na reta final do Campeona-
to Paulista, adversários que estão 
“mais prontos”. Essa foi a avaliação 
do técnico Rogério Ceni ao final 
da fase de classificação. O time se 
classificou como líder do Grupo B.

“O que vejo de diferente do 
São Paulo do ano passado para 
esse é a competitividade. É um 
time que não deixa de lutar em 
momento nenhum. É uma equi-
pe que orgulha seu torcedor pela 
maneira como se comporta dentro 
de campo”, disse o treinador, em 
entrevista coletiva no Morumbi, 
após a vitória sobre o Botafogo 
por 2 a 1 neste sábado. “Vamos 
enfrentar equipes mais prontas e 
talvez superiores à nossa. Esse será 
o nosso desafio”, completou.

O técnico prevê dificuldades já 
na terça-feira, diante do São Ber-
nardo. Ele espera maior resistên-
cia do que aquela oferecida pelos 

rivais da Copa do Brasil. “Já pude 
observar a equipe do São Ber-
nardo, uma ótima equipe, bem 
competitiva, mais forte do que as 
equipes com quem fizemos mata
-mata, o Manaus e o Campinense”.

O São Paulo tem a segunda 
melhor campanha do Paulistão 
na classificação geral, atrás do Pal-
meiras. O time pode ser ultrapas-
sado pelo Corinthians, que enfren-
ta o Novorizontino, já rebaixado 
no jogo de ontem.

Os times com melhor campa-
nha têm a vantagem do mando 
de campo em uma eventual semi-
final. Por isso, Ceni lamentou os 
gols perdidos diante do Botafogo, 
que poderiam dar uma vantagem 
maior no xadrez que se desenha 
para as próximas etapas.

Na noite de sábado (19), após 
vencer o Água Santa por 3 x 2, o 
Santos conseguiu evitar o rebaixa-
mento para a segunda divisão do 
Campeonato Paulista, terminando 
a sua campanha na terceira colo-

São Paulo aposta no 
“fator psicológico”

Flu luta pela invencibilidade
Após a eliminação precoce 

na Copa Libertadores da Amé-
rica no meio de semana, ao ser 
derrotado pelo Olimpia, o Flu-
minense foca no Campeonato 
Carioca para dar a volta por 
cima. Para isso, precisará vencer 
o Botafogo nesta segunda-feira, 
às 20h, no estádio Nilton Santos, 
no jogo de ida das semifinais.

Com pressão elevada com 
a eliminação na Libertadores, 
o Tricolor busca virar a página 
para focar no bom momento 
no estadual. O time não per-
de há dez rodadas e terminou 
a primeira fase na liderança, 
o que lhe rendeu o direito de 
decidir em casa.

O Fluminense ainda pode-
rá atingir uma marca histórica. 
O clube vem de cinco vitórias 

em clássicos. Basta repetir o 
desempenho da quinta rodada, 
quando bateu o mesmo Bota-
fogo por 2 a 1.

O Botafogo, por outro lado, 
está focando no mercado para 
reforçar o seu elenco visando a 
Série A do Brasileirão. No Esta-
dual, classificou com a quarta 
colocação. O momento é mais 
de pés no chão.

O técnico Lúcio Flávio terá 
um problema para escalar o 
Botafogo. Gatito Fernández foi 
convocado pela seleção do Para-
guai e acabou não sendo libera-
do para o duelo contra o Flumi-
nense. Com isso, a expectativa é 
que Diego Loureiro inicie o con-
fronto entre os titulares. O trico-
lor defende uma invencibilidade 
de nove jogos contra o rival.

Ceni: “O que vejo de diferente do São Paulo do ano passado para esse é a competitividade”
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O colombiano Arias prossegue como reforço do Fluminense 

 Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Em campo, os times partiram 
para a trocação. Foi um primei-
ro tempo de muita intensidade 
entre dois times que buscaram 
o gol, apesar da vantagem do 
Flamengo por ter vencido o jogo 
de ida por 1 x 0. O Vasco chegou 
com muito perigo com Nenê. 
Ele recebeu de Figueiredo e bus-
cou o ângulo. Hugo fez grande 
vitória para evitar o gol.

Do outro lado,  Thiago 
Rodrigues também trabalhou. 
Ele fez uma defesa espetacu-
lar em um arremate à queima
-roupa de Pedro. Gabriel, de 
voleio, também tentou abrir o 
marcador, mas o jogo acabou 
indo para o intervalo com 0 x 0 
no marcador.

Desencanto

No segundo tempo, o Fla-
mengo desencantou. Logo aos 
oito minutos, Arrascaeta cruzou, 
Lázaro desviou, Anderson Con-
ceição afastou e Willian Arão 
aproveitou a sobra para fazer 1 
x 0. Em vantagem, Paulo Sousa 
resolveu rodar o elenco e colo-
cou Marinho junto com a dupla 
formada por Gabriel e Pedro.

Enquanto o Flamengo esta-
va testando novas opções, Zé 
Ricardo colocou o Vasco no 
ataque. O clube cruzmaltino 
até tentou um abafa para cima 
do Flamengo, mas não conse-
guiu evitar a derrota e a con-
sequente eliminação no Cam-
peonato Carioca.

cação do Grupo D. Porém, pelo 
segundo ano consecutivo, o Alvi-
negro ficou de fora das quartas de 
final da competição.

Aproveitamento pífio

Apresentando aproveitamen-
to abaixo dos 40%, conseguindo 

somente 14 dos 36 pontos dispu-
tados, o Santos venceu apenas três 
das 12 partidas disputadas no Pau-
listão, empatando em cinco opor-

tunidades e amargando derrotas 
em outros quatro jogos.

Terminando com apenas um 
ponto de diferença em relação 
ao Santo André, segundo colo-
cado, o Peixe encerra o estadual 
de 2022 com a mesma sensação 
de frustração experimentada em 
2021, quando a equipe chegou 
ao fim da primeira fase fugindo 
do rebaixamento e ainda na ter-
ceira colocação, com um pon-
to abaixo do Guarani, segundo 
colocado do grupo.

Retrospectiva

Historicamente, ao lado do São 
Paulo, o Santos é o terceiro clube 
com mais títulos do Campeona-
to Paulista, tendo conquistado 22 
taças, ficando atrás de Palmeiras, 
que obteve 23 títulos, e do Corin-
thians, com 30. O Peixe é a única 
equipe fora da capital a ter mais de 
dois títulos do estadual.

Desde 2016, quando foi cam-
peão paulista, o Santos não chega à 
final da competição. Naquele ano, 
o Alvinegro levantou a taça diante 
do Audax, após empatar o primeiro 
jogo da decisão em 1 x 1 e garantir a 
vitória no segundo confronto, pelo 
placar mínimo de 1 x 0.

o confronto entre Fluminense e Botafogo para conhecer o seu adversário na decisão do Campeonato Carioca

“Fluminense 
e Botafogo 

são tetra e o 
Flamengo nunca 

conquistou. Vamos 
fazer história. 

Obviamente, é um 
objetivo. Estamos 

empenhados nisso”

William Arão, 
volante



20  •  Super Esportes  •  Brasília, segunda-feira, 21 de março de 2022  •  Correio Braziliense

SUPERESPORTES

Jacaré 
massacra 
Periquito 

CANDANGÃO Vitória do Brasiliense por 4 x 0 mantém a liderança e afunda o Gama no quadrangular semifinal

N
o segundo clássico ver-
de-amarelo disputado 
fora do Distrito Fede-
ral, o Brasiliense levou 

a melhor sobre o arquirrival 
Gama, ontem, pela 3ª rodada 
do quadrangular semifinal do 
Campeonato Candango. O Ja-
caré dominou o Periquito, go-
leou por 4 x 0 e se manteve na 
liderança da fase derradeira da 
competição local.

Enquanto o lado amarelo 
da capital do país comemo-
ra a boa fase, os alviverdes 
lamentam as três derrotas em 
três jogos, que levam a equipe 
a ocupar a lanterna da com-
petição, com chances remotas 
de classificação. 

Nos primeiros minutos da 
partida, o Gama sofreu com a 
bola parada do Brasiliense que, 
ainda antes do intervalo, abriu 
3 x 0 no placar. Tudo começou 
quando Zotti cruzou e a zaga 
alviverde cortou com a mão. 
O árbitro assinalou o pênalti 

e Marcão converteu. Na van-
tagem, o Jacaré seguiu aboca-
nhando e quase ampliou com 
Tobinha, mas o atacante finali-
zou por cima do gol. 

Em meio ao ímpeto amare-
lo, a partida teve de ser para-
lisada por 40 minutos, devido 
ao choque de cabeça entre 
Tobinha e Léo. Os dois foram 
prontamente atendidos e leva-
dos ao hospital. No entanto, a 
espera seguiu, pois o regula-
mento prevê um carro ambu-
lância a postos em caso de 
novas ocorrências no estádio. 

Chance de ouro

Com a bola rolando nova-
mente, o atual campeão can-
dango logo tratou de ampliar. 
Zotti lançou a bola na área e 
Gustavo Henrique marcou. Na 
tentativa de resposta, o Peri-
quito desperdiçou chance de 
ouro, com Batata, na grande 
área, finalizando para fora. 

Embalado, o líder Jacaré não tomou conhecimento, goleou e dificultou a vida alviverde na briga por vaga à final do Candangão

Jonas Pereira

CAMPEONATO ESPANHOL

O Barcelona goleou ontem 
o Real Madrid por 4 x 0 em ple-
no estádio Santiago Bernabéu, 
pela 29ª rodada do Campeona-
to Espanhol.

Os gols de Pierre-Emerick 
Aubameyang (2), Ronald Araú-
jo e Ferrán Torres devolveram 
ao Barça a 3ª colocação na 
tabela de classificação, após 
ter sido ultrapassado provi-
soriamente pelo Atlético de 
Madrid, que ontem derrotou o 
Rayo Vallecano.

A vitória representa uma inje-
ção de ânimo para o time cata-
lão, embora as chances de título 
sejam muito pequenas, dada a 
diferença de 12 pontos para o 
Real Madrid na liderança.

O Barça voltou a ganhar um 
clássico depois de cinco jogos 
sem derrotar o Real Madrid, que 
sofreu com a ausência do ata-
cante francês Karim Benzema e 
mostrou fragilidade defensiva.

Com mais posse de bola, o 
Barcelona aproveitou as subidas 
rápidas de Ousmane Dembélé 
e Ferrán Torres pelos lados do 
campo para levar perigo ao gol 
do goleiro Courtois.

Dembélé foi um verdadeiro 

pesadelo para Nacho, que não 
conseguiu conter os avanços do 
ponta francês.

Aos 29 minutos do primeiro 
tempo, Aubameyang aprovei-
tou um cruzamento de Dembé-
lé direita e abriu o placar para 
o time catalão de cabeça. Nove 
minutos depois, Ronald Araujo 
ampliou, também de cabeça, 
após cobrança de escanteio.

O Barcelona pulou na frente 
no placar contra um Real madrid 
impreciso nas ações de ataque e 
na marcação, e que perdeu uma 
oportunidade de ouro mano a 
mano entre Vinícios Júnior e o 
goleiro Ter Stegen, aos 36 da pri-
meira etapa.

As mudanças no interva-
lo também não serviram para 
reanimar o Real Madrid, que 
logo aos dois minutos sofreu o 
terceiro gol com Ferran Torres. 
Aos oito, Aubameyang fechou o 
placar finalizando na saída de 
Courtois.

O atacante, que chegou ao 
Barcelona em janeiro, continua 
sua boa sequência, já somando 
nove gols em 11 jogos. 

A goleada por 4 x 0 foi 
um duro golpe para o Real 

Madrid, que nos 30 minutos 
do primeiro tempo pareceu 
ter desistido da partida.

Massacre até o fim

Aubameyang ainda teve um 
gol anulado logo na sequência, 
o que complicaria ainda mais a 
vida do Real Madrid. No entan-
to, a goleada foi confirmada 
aos sete, quando Ferrán Torres 
cruzou para Aubameyang, que 
mandou por cima de Courtois 
para fazer o quarto.

O massacre continuou até 
o final. O Real Madrid estava 
totalmente abatido, enquanto 
o Barcelona continuou ata-
cando e só não fez mais por 
detalhes. Ainda deu tempo 
de o brasileiro Daniel Alves 
entrar em campo e participar 
de alguns minutos da partida.

O time merengue continua 
com 66 pontos e perdeu a chan-
ce de aumentar sua diferença 
para o vice-líder, o Sevilla, que 
tem 57 e hoje empatou em 0 a 0 
com a Real Sociedad (6º), mes-

mo resultado da partida entre 
Celta de Vigo (11º) e Betis (5º).

O Villarreal (7º), após se clas-
sificar para as quartas de final 
da Liga dos Campeões da Euro-
pa com vitória sobre a Juventus 
na Itália no meio da semana, 
perdeu para o Cádiz (17º) por 
1 x 0, com gol nos acréscimos 
de Rubén Sobrino. Já o Mallorca 
(18º) entrou na zona de rebai-
xamento ao ser derrotado pelo 
Espanyol, também por 1 x 0, 
com gol de Raúl de Tomás aos 
42 do primeiro tempo.

Barcelona liquida 
Real Madrid por 4 x 0

Jogadores do Barcelona comemoram gol durante o jogo da Liga Espanhola contra o Real Madrid  

JAVIER SORIANO/AFP

BRASILEIRÃO FEMININO

Real vence, mas Cresspom fica na igualdade
O futebol do Distrito Federal 

terminou a terceira rodada da 
Série A1 do Brasileiro Feminino 
com uma vitória e um empate. 
Ontem, no Estádio Defelê, na 
Vila Planalto, o Real Brasília se 
manteve com 100% de aprovei-
tamento como mandante ao 
vencer o Bragantino, de virada, 
por 3 x 2. Fora de casa, o Cress-
pom teve boa margem no pla-
car diante do São José, mas não 
conseguiu manter a diferença 
a seu favor e voltou para casa 
com um empate, por 2 x 2.

No Defelê, as Leoas do Pla-
nalto correram o risco de ter-
minar o jogo com um cenário 
diferente. No primeiro tempo, 

o Real Brasília saiu atrás do 
Bragantino com gol de Raquel 
no primeiro tempo. Na etapa 
final, Ariel aumentou a vanta-
gem das paulistas aos 10 minu-
tos e as candangas correram 
atrás do prejuízo.

Aos 33, Marcela marcou o 
primeiro do time aurianil na 
partida. Três minutos depois, 
Danyelle deixou tudo igual e 
incendiou a partida. Com 42 
no relógio, Danyelle voltou a 
balançar as redes e garantiu 
a impressionante virada das 
Leoas do Planalto. A impor-
tante vitória teve efeito direito 
na classificação da Série A1 do 
Brasileirão Feminino. Com os 

pontos conquistados no Defe-
lê, o Real Brasília subiu para a 
quinta colocação geral.

O Cresspom não teve a mes-
ma sorte. Com um bom primei-
ro tempo, as Tigresas do Cerra-
do não se intimidaram com a 
partida longe do DF e marca-
ram duas vezes com Thayna-
ra, aos 13, e Kathleen, aos 46. 
Entretanto, o ritmo caiu na eta-
pa final. Aos 27, Larissa dimi-
nuiu a diferença e recolocou o 
São José na partida. Quando o 
duelo se encaminhava para o 
fim, Karen marcou outro para 
as paulistas, decretou a igualda-
de e manteve as candangas na 
zona de rebaixamento. Leoas vencem e chegam à quinta colocação do Brasileirão Feminino

Júlio César Silva/Real Brasília

O piloto monegasco Char-
les Leclerc, da Ferrari, venceu 
ontem a primeira corrida da 
temporada 2022 da Fórmula 
1, o Grande Prêmio do Bah-
rein, com direito a dobradinha 
da escuderia italiana, com o 
espanhol Carlos Sainz na 
segunda posição.

O britânico Lewis Hamil-
ton, da Mercedes, completou 
o pódio em terceiro graças aos 
abandonos nas últimas vol-
tas dos carros da Red Bull, do 
holandês Max Verstappen (atual 
campeão Mundial) e do mexi-
cano Sergio Pérez. O também 
britânico George Russell, novo 
contratado da equipe alemã, 
ficou em quarto.

A Ferrari, que confiava nas 
mudanças no regulamen-
to para esquecer os anos sem 
vitórias (a última no GP de Sin-
gapura 2019), se coloca defini-
tivamente como candidata ao 
título em 2022. A equipe ita-
liana não vence o mundial de 
pilotos desde 2007, com o fin-
landês Kimi Raikkonen, e seu 
último título no campeonato 
de construtores foi em 2008.

Após passar um ano fora da 
F1, o dinamarquês Kevin Mag-
nussen, da Haas, conseguiu um 
grande resultado e terminou a 
corrida em quinto. O finlandês 
Valteri Bottas, da Alfa Romeo, 
foi o sexto, seguido pelo francês 
Esteban Ocon (7º), da Alpine; o 
japonês Yuki Tsunoda (8º), da 
AlphaTauri; e o espanhol Fer-
nando Alonso (9º), da Alpine.

FÓRMULA 1

Leclerc retoma 
bons tempos 
da Ferrari

Leclerc exibe o troféu da 
vitória no GP do Bahrein    

 GIUSEPPE CACACE/AFP

Esboçando reação, o alviver-
de chegou com Carlos Magno 
finalizando para a defesa de 
Sucuri. Letal na bola parada, 
o Brasiliense aumentou ainda 
mais a conta em cabeceio de 
Badhuga.

Na volta dos vestiários, o 
treinador Jonilson Veloso pro-
moveu mudanças no Gama. 
Atento à tática adversária, Cel-
so Teixeira resolveu responder 
na mesma moeda, substituindo 
um atacante por um meia.

Dominante, o Brasiliense 

não deixava o Gama respi-
rar e encontrar brechas para 
diminuir o prejuízo. Autor do 
primeiro gol, foi o responsá-
vel por fechar a conta amare-
la. Após passe de Daniel Ala-
goano, o centroavante domi-
nou na grande área, ajeitou 
o corpo e colocou no canto 
esquerdo do goleiro gamense, 
anotando o seu oitavo no Can-
dangão e despontando como 
artilheiro isolado.

O triunfo do Brasiliense 
no clássico verde-amarelo de 

número 71 garantiu a lideran-
ça do quadrangular semifinal 
do torneio local. Na defesa pe-
lo título, o Jacaré é perseguido 
pelo Ceilândia, com os mesmos 
sete pontos, mas vantagem no 
saldo de gols. Respirando por 
aparelhos, o maior campeão do 
DF aparece na quarta e última 
colocação, com nenhum ponto 
somado. Pela tabela espelhada, 
Brasiliense e Gama voltam a se 
encontrar no dia 24, quinta-fei-
ra, às 16h, no Estádio Abadião, 
em Ceilândia. 

“Golear é bom, 
principalmente 
um rival, mas o 
importante são  
os três pontos.”

Gustavo Henrique,  
zagueiro do Brasiliense 



Brasília, segunda-feira, 21 de março de 2022 — CORREIO BRAZILIENSE  Diversão & Arte — 21

SU
DO

KU
-1

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

pOr OScar QUirOga

Data estelar: Mercúrio 
e Júpiter em conjunção. 
a alegria é o método 
de aproximação à vida 
espiritual e, também, é a 
recompensa, pois, é o estado 
de ânimo que traduz com 
mais fidelidade o estado 
exaltado do espírito, assim 
como também a maneira 
de provar que o espírito é 
uma irradiação contagiante. 
Nossa civilização tomou 
o caminho contrário, se 
convencendo de que, em 
primeiro lugar, deveria 
sofrer horrores e viver se 
lamentando para, depois, se 
tudo der certo, conquistar o 
paraíso eterno. a veneração 
à dor é um problema 
grave de nossa civilização, 
porque, de uma maneira 
ou de outra, essa dinâmica 
se intromete em todos 
nossos relacionamentos, 
legitimando que soframos, 
mas que também nos 
comportemos causando 
dor às pessoas com que nos 
relacionamos. Enquanto 
isso, sem alegria não há 
aproximação ao espírito.

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

a maneira com que você organizará 
tudo não está clara ainda, é uma 
obra em andamento, por isso as 
idas e vindas, os trancos e barrancos. 
porém, está tudo em marcha, é isso 
que importa, o resto é puramente 
circunstancial.

É tentador repetir os movimentos 
que deram certo outrora, porque 
isso deixaria sua alma mais 
segura. porém, muita coisa 
mudou, o cenário pelo qual você 
transita é outro, diferente. Melhor 
renovar o seu repertório.

Haja presença de espírito para 
navegar com destreza nesta 
parte dos acontecimentos, 
porque parece que a vida 
conspirou para lhe apresentar a 
conta de tudo ao mesmo tempo. 
Não se preocupe, você consegue!

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

pretenda menos controle e 
trabalhe por mais colaboração, 
porque assim seus movimentos 
se sintonizarão com as potências 
cosmogônicas que se manifestam 
neste momento de sua vida. a 
falta de controle não é ruim em 
si mesma.

a vida oferece graciosamente 
as oportunidades na forma de 
potencialidades, que sua alma 
precisará escolher, explorar 
e desenvolver, para obter os 
resultados pretendidos. Está tudo 
em andamento.

Você fará o que tiver vontade, mas, 
será que sua vontade é a melhor 
possível? Tenha isso em mente, 
porque não se trata apenas de 
você fazer sua vontade, mas que 
sua vontade se sintonize bem 
com a necessidade.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

a perplexidade é legítima, 
porque são tantas coisas, e tão 
diversas entre si, acontecendo ao 
mesmo tempo, que a alma fica 
congestionada e não consegue 
processar, fica mais cansada do 
que o habitual.

Entre o sentimento de segurança 
e a completa incerteza transita 
sua alma por entre o céu e a terra. 
Não há como esperar que isso 
seja diferente, havendo tanta coisa 
envolvida, e tantas decisões que 
devem ser tomadas.

Esta é uma boa hora para você 
assumir determinações interiores 
e se lançar à vida, deixando para 
trás o peso de um passado que 
não serve mais às suas intenções, 
e iniciando o processo de se 
reinventar completamente.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

Nada mais será como antes, nunca 
mais, e isso não há de ser motivo de 
nostalgia, nem muito menos detonar 
pensamentos de estar perdendo algo 
precioso. Nada disso, o assunto é 
aceitar as graças futuras.

a arquitetura dos relacionamentos 
sociais está em processo de 
transformação e, assim, pessoas 
que foram importantes outrora, 
estão deixando de ser e, ao mesmo 
tempo, novos relacionamentos 
significativos surgem.

impossível saber antecipadamente 
o resultado exato, porque toda 
tentativa de entender o futuro se faz 
através da lógica e, enquanto isso, 
a realidade vai tecendo vivências 
simultâneas em diversas camadas 
existenciais.
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O FESTIVAL CIRCOLAR APRESENTA COMPANHIAS 
BRASILIENSES EM UMA ROUPAGEM 
INOVADORA PENSADA PARA A INTERNET

O CIRCO ESTÁ 
ARMADO NO 

E
ntre os dias 22 e 27 de mar-
ço, o festival Circolar traz de 
volta a alegria do circo. On
-line e com formato inova-

dor, a proposta se divide em seis 
episódios que reúnem apresenta-
ções autorais de companhias cir-
censes de Brasília. Os capítulos se-
rão disponibilizados um por dia, 
sempre às 19h20, no canal oficial 
do festival no YouTube.

O respeitável público vai des-
frutar das brincadeiras e estripu-
lias do circo no aconchego do lar. 
Para driblar os impedimentos de 
aglomeração com graça, o festi-
val Circolar adapta o clássico ato 
circense para um formato filma-
do. Dividido em seis partes, o fes-
tival encontra uma esquina entre 
o cinema e o circo, o roteiro e o 
improviso. A cada capítulo, uma 
companhia de teatro brasiliense 
comanda um espetáculo autoral. 
Apesar do caráter episódico, há 
uma trama maior que permeia 
todos os atos: a vida na fictícia 
Vila Circolar, refúgio dos artistas 
em tempos de pandemia. O pa-
lhaço Zambelê, um dos morado-
res, nos dá o escopo do cotidiano 
divertido e atrapalhado dos pa-
lhaços, mágicos, acrobatas e gi-
gantes de pernas-de-pau.

Experimentações

Quando, no começo da pande-
mia, Filipe Duque se deparou com 
o edital de fundo emergencial de 
apoio à cultura e encontrou uma 
categoria destinada ao desenvol-
vimento de um projeto de festival 
on-line de circo, ele se sentiu pre-
destinado a ocupar a vaga. For-
mado em direção de fotografia pe-
la Universidad del Cine, em Bue-
nos Aires, na Argentina e com 12 
anos dedicados à Companhia Cir-
cênicos de Brasília, Duque tinha o 
olhar ideal para registrar em vídeo 
a mágica do circo. O currículo do 
cineasta e videomaker já acumu-
lava experimentações entre o au-
diovisual e a palhaçaria. Apesar da 
experiência, ele sabia que não se-
ria tarefa fácil. Os espetáculos cir-
censes bebem da interação com 
o público. Tirar a plateia da equa-
ção seria árduo. Depois de explo-
rar ideias e discutir com os parcei-
ros, o conceito, enfim, ficou claro. 
Além da criação de um cenário es-
pecial, a Vila Circolar, era preciso 
contar uma história que envolves-
se os espectadores. Nasceu, assim, 
o conceito de “festival narrativo”, 
como Filipe apelidou.

A pandemia, que motivou o 
fundo de apoio para a produção 
da obra, acabou por atravessar a 
barreira entre o real e fictício e se 
tornou importante para a trama. 
No mundo pandêmico, as com-
panhias de circo se reúnem para 
fundar a vila e passarem o tempo 

 » PEDRO ALMEIDA*

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

Irmãos Saúde: espírito vivo da palhaçaria 

Gabriel Marx/Divulgação

  José Regino é o grande homenageado do evento 

Os Buriti, sob a direção de Eliana Carneiro 

Gabriel Marx/Divulgação

PICADEIRO 
VIRTUAL

como Filipe apelidou.
A pandemia, que motivou o 

fundo de apoio para a produção 
da obra, acabou por atravessar a 
barreira entre o real e fictício e se 
tornou importante para a trama. 
No mundo pandêmico, as com-
panhias de circo se reúnem para 
fundar a vila e passarem o tempo 
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  Cia Circênicos:  veia narrativa

FESTIVAL CIRCOLAR

De 22 a 27 de março de 2022, sempre às 
19h20, no canal oficial do Festival Circolar 

no YouTube. A transmissão é gratuita.
 

de isolamento juntas. A situação 
gerou a oportunidade de mostrar 
os bastidores da vida desses artis-
tas. Dessa forma, o projeto tam-
bém ganha ares de reality show: 
“Os personagens se comunicam 
direto com a câmera para trazer 
um ar aconchegante que mos-
tra um pouco do que seria o co-
tidiano. A gente propôs situações 
e cenas que mostrassem a vivên-
cia desses artistas quando eles 
não estão se apresentando. O que 
eles estão fazendo? Onde eles es-
tão? Não tem público. Como eles 
estão vivendo? Como os persona-
gens fantásticos do circo vivem 
quando não estão no palco?”, co-
menta Filipe.

Narrativas

Para a seleção das compa-
nhias, um chamamento público 
foi aberto. Dezenas de vídeos fo-
ram enviados para que Filipe Du-
que e José Regino, o palhaço Zam-
belê, fizessem a curadoria. Era 
importante escolher espetáculos 
que apresentassem uma veia nar-
rativa forte e que estivessem aber-
tos a se adaptarem ao contexto 
proposto, mas sem abrir mãos da 
originalidade. Enfim, seis trupes 
com atos autorais foram selecio-
nadas. O grupo Os Buriti apresen-
ta o espetáculo O circo em qua-
rentena, dirigido, atuado e rotei-
rizado por Eliana Carneiro, Naira 
Carneiro e Guian Johansson; O 
coletivo Instrumento de Ver - Ju-
lia Henning apresenta Teoria de 
tudo, interpretado e criado por 
Julia Henning; o Circo Teatro Ar-
tetude performa O eterno retorno 
dos irmãos saúde, dirigido pelos 
Irmãos Saúde e protagonizado 
por Ankomárcio Saúde, Ruiber-
dan Saúde e Pablo Ravi Marocco-
lo; As irmãs Bellaneiro, com Brin-
cadeiras de palhaças, interpreta-
do por Madame Frôda, Ana Lui-
za Bellacosta, Berruga, Elisa Car-
neiro, Seu Firula e Lucas Ferrari e 
criado por Ana Luiza Bellacosta e 
Elisa Carneiro; Ana Flávia Garcia 
performa A incrível mulher que 
virou jarro; por fim, a cia. Circê-
nicos, com Utopia, dirigido por 
Eliana Carneiro, Dan Marques e 
Gabriel Marques.

O dia 27 de março, data de 
encerramento da festa, é o Dia 
Nacional do Circo no Brasil. Pa-
ra estender a celebração, Filipe 
Duque, em meio à felicidade de 
avivar o circo de forma tão ro-
busta, quer ampliar a data e co-
memorar, dos dias 22 a 27, a Se-
mana Nacional do Circo. Para tal, 
conta com a presença de todos 
os entusiastas desta arte cente-
nária no picadeiro virtual.

* Estagiário sob supervisão 
de Severino Francisco
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VENDA

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

e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras

e Fazendas
1.7 Serviços e

Crédito
Imobiliário

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

4 OU MAIS QUARTOS

OPORTUNIDADE!!
RUA 31 NORTE Co-
b e r t u r a L i n e a r ,
4 s u í t e s , 2 6 5 m2 ,
3vagas, desocupada ,
localização excelente,
próximo ao parque.
Ac imóvel de menor va-
lor. R$1.870.000. Tr:
98585-9000 c13429

ASA NORTE

2 QUARTOS

OPORTUNIDADE
705 NORTE 2 quartos
+ DCE, 72m2, desocu-
pado, sobreloja, acei-
ta financiamento, so-
mente um lance de es-
cada (não tem eleva-
dor) R$ 440.000,00.
98585-9000 c13429

1.2 ASA NORTE

OPORTUNIDADE ÚNICA!!
710/711 NORTE 2qtos,
reformado, nascente.
R$ 790 mil 98466-1844
/ 98175-1911c7432

OPORTUNIDADE ÚNICA!!
710/711 NORTE 2qtos,
reformado, nascente.
R$ 790 mil 98466-1844
/ 98175-1911c7432

3 QUARTOS

312 BLOCO E Original
3qtos + DCE sem gara-
gem Doc. ok Direto c/
p ropr . 99357-4420
99983-4579 C26983-S

ASA SUL

2 QUARTOS

LEILÃO
106 SQS bl.A, apt 202,
Leilão dia 23/03/2022,
às 15h. Inf. (61) 3465-
2203/2542.editalcomple-
to, fotos e leilão on-line
www.multleiloes.com

3 QUARTOS

RARIDADE!!
202 SQS 3 Quartos +
DCE 142m2 andar al-
to, vista livre de am-
bos os lados, prédio
meio de quadra, nas-
c e n t e . V a l o r
R$1.750.000,00 - acei-
to financiamento. Tr:
98585-9000 c13429

RARIDADE!!
202 SQS 3 Quartos +
DCE 142m2 andar al-
to, vista livre de am-
bos os lados, prédio
meio de quadra, nas-
c e n t e . V a l o r
R$1.750.000,00 - acei-
to financiamento. Tr:
98585-9000 c13429

SUDOESTE

3 QUARTOS

OPORTUNIDADE 1.150.000
SQSW 105 3qtos 1ste
armºs DCE 4ºand vista li-
vre nascente, desocupa-
do 1 garagem ac financ/
Fgts 98466-1844 c7432

OPORTUNIDADE 1.150.000
SQSW 105 3qtos 1ste
armºs DCE 4ºand vista li-
vre nascente, desocupa-
do 1 garagem ac financ/
Fgts 98466-1844 c7432

1.2 SUDOESTE

4 OU MAIS QUARTOS

LEILÃO
SQSW 101 bl.C, apt
304, área privativa
378,80m2, Leilão dia
23/03/2022, às 15h. Inf.
(61)3465-2203/2542.edi-
tal completo, fotos e lei-
l ão on- l i ne www.
multleiloes.com

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.3 CASAS

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

VICENTE PIRES

4 OU MAIS QUARTOS

COL AGRÍCOLA Sa-
mambaia Rua 3 Chác
78 Sobrado, lote com
800m2 quitado escritura-
do Ac. Imóvel de menor
valor na QNA ou QND.
Particular 99117-0211

1.4 VALPARAÍSO

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

VALPARAÍSO

OPORTUNIDADE ÚNICA!!
QD 01 R$4.900.000.00
prédio frente BR Shop-
ping Valparaíso 1.500
m2 área const. Alugado
por R$29.500,00. 98466-
1844/981751911 c7432

1.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

LAGO NORTE

LEILÃO LOTE
QL 02 Conj.01, Lote 12,
com 540,00m2, Leilão
dia 28/03/2022, às 15h.
Inf. (61) 3465-2203/
2542. Edital completo, fo-
tos e leilão on-line www.
multleiloes.com

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

OUTROS ESTADOS

SERRA BONITA-MG
Vdo Área 10 hect, c/
casa 2qtos cercada bas-
tanteáguacriaçãodepor-
cos tanque p/ peixes
(61) 99646-1315 whats

AMS VENDE
UNAI - MG fazenda 780
hec. Na beira do rio pre-
to,3represas,poçoartesi-
ano, ótima topografia la-
voura e pecuária, 18km
do centro.6199338-2014/
98575-0042 c10881

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

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

CARTA CONTEMPLADA
TEMOS BASTANTE
opções, comptramos
e vendemos, faça sua
cotação!! End: SBN
QD 02 Bl J salas
1112/1115. 61-3326-
1280/61-98406-1067/
6199982-7676. visite
o site: www.quero
contempladodf.com.br

2
IMÓVEIS
ALUGUEL

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

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

3 QUARTOS

RUA 26 NORTE Apto 3
qts, 1 suíte, closet,
104m2, and alto, vista li-
vre, lazer, 1 vg. R$3mil
61 98127-0376 c26501

ASA NORTE

1 QUARTO

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

3 QUARTOS

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

ASA SUL

1 QUARTO

516 SUL 01 quarto,
42m2, reformadíssimo,
comarcondicionado.Tra-
tar: 98157-9961

2.4 LOJAS E SALAS

SALAS

ASA NORTE

QD 01 America Office To-
wer 2 salas juntas + 2 ga-
ragem 4ºandar frente ,
v i s t a l i v r e 6 8 m2 .
Tr:99985-7091 Libaino

ASA SUL

ED BRASIL 21 42m2

c/ar, 02 ambientes, WC,
ao lado Torre de TV, fren-
te Park da Cidade. (61)
99987-9698 ou Whats.

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

3.2 CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS

FABRICANTES

TOYOTA

HILUX/19 SR 4x4 bran-
ca diesel aut 40.000Km
R$225mil 99803-8899

3.5 OUTROS VEÍCULOS

TIPOS

BICICLETAS E
BICICLETAS ELÉTRICAS

BICICLETA MONARK
10 Positron 1984 Nova
61-984087516

3.6 PEÇAS E SEVIÇOS

ALUGUEL

LOCA VIP
AUTOMÓVEIS COM
AR cond, dh e km livre.
Não exigimos cartão. A
partir de R$ 60,00. Tr:
98282-5660 whats

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

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

MATERIAIS

CALHAS, RUFOS , Pin-
gadeiras 06 mts qquer qt-
de e bitola. 61 99623-
5265
CALHAS, RUFOS , Pin-
gadeiras 06 mts qquer qt-
de e bitola. 61 99623-
5265

PISCINA

BANHEIRA DUPLA
com hidro e aquecimen-
to . Lucas 995535119

POÇOS ARTESIANOS

GEO NORDESTE
ABERTURA E LIMPE-
ZA de poços Perfura
em 7h. Barato! Melhor
preço!! 61 99125-3541

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO,REFOR-
MAS e Projetos. Cobri-
mos orçamentos. Agen-
da aberta 99831-5874

4.5 ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO CIVIL
do básico ao acabamen-
to/ contruçoes /pintura/
piso/elétrica e etc... Inte-
ressadosentraremconta-
to 61-996247880
CONSTRUÇÃO CIVIL
do básico ao acabamen-
to/ contruçoes /pintura/
piso/elétrica e etc... Inte-
ressadosentraremconta-
to 61-996247880

OUTROS PROFISSIONAIS

DIAGRAMAÇÃO DE LI-
VROS Procuro escrito-
res que precisem forma-
tar livro. 61-998410469
INSTALACAO E MANU-
TENÇÃO de Ar condicio-
nado 61-999746854
L A V A - S E C A I X A
D’água, pisos, vazamen-
tos, etc 61-995521988

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE VIVIANE
ABORDAGEM ADUL-
TERIO Casos conju-
gais,localizaçãodepes-
soas, rastreamento c/
GPS. Monitoramento
cel espião. Whats
24hs (61) 98284-5869

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 VIVIANE
ABORDAGEM ADUL-
TERIO Casos conju-
gais,localizaçãodepes-
soas, rastreamento c/
GPS. Monitoramento
cel espião. Whats
24hs (61) 98284-5869
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4.7 CÃES

4.7 DIVERSOS

ANIMAIS
DOMÉSTICOS

CÃES

PASTOR ALEMÃO - fi-
lhote 2 meses, c/ pedi-
gree 61-981151109

OUTROS

LEILÃO DE ARTE, Reló-
gios e Joias. Casa Ama-
rela 61-999053050

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

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

MÍSTICOS

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

TERAPEUTA
HOLÍSTICA EM CONS-
TELAÇÃO Familiar Tra-
balhamos passo a pas-
so para te auxiliar na ra-
iz a causa real de proble-
mas e fatos inexplicá-
veis de qualquer ordem
em sua vida. Faça uma
prévia gratuita e compro-
ve 100% seu retorno.
Atendimento 100% onli-
ne Whats: (34) 98807-
0518 Andréa Viana.

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

DINHEIRO E
FINANÇAS

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

5.4 FRANQUIAS E
SOCIEDADES

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

EMPRESA DE CONTA-
BILIDADE vendo Ativa
desde 2016 com 9 clien-
tesmensalistas.Interessa-
dos: 61-991097494

PROCURO
INVESTIDOR PARA re-
compra imóveis Caixa lu-
cro 10% ao mês c/ garan-
tia real 61 98668-2008
PETSHOPS OPERAN-
DO 2 matriz e filial no La-
go Sul 999066253

5.7 TURISMO E LAZER

NEGÓCIOS

CLUBE

ITIQUIRA PARK Titulo
sóc io remido 61-
981525063
TÍTULOVENDOsóciore-
mido, park aquático, cha-
lés, camping Itiquira Pa-
rk ac prop 981525063
VENDO 7 diárias Bancor-
bras. Valor : R$2.100,00
Interessados ligar: (61)
98227-4865

SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

COMPRO TÍTULOS Só-
cio fundador ou vitalicio
da Pousada Rio Quente
64-992364389
COMPRO TÍTULO pou-
sada Rio Quente Ligar
para: (64)99236-4389

TEMPORADA

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

OUTROS

ACOMPANHANTE

ORAL ATÉ O FIM
FAÇO ORAL até o fim
em homens. Surpreen-
da-se!! 61 98539-7146

AMANDAGOSTOSATa-
rada oral guloso 2 relax
61 99339-3141 Cei.

MASSAGEM NURU
RELAXANTE INVER-
SO tailandesa (61)
3326-7752/99866-8761

5.7 MASSAGEM RELAX

MASSAGEM RELAX

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

MASSAGEM PARA IDOSO
SOFIA COROA safada
mass diferented tirar fôle-
go 305N 6198462-9852

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

ATENDENTES
E DANÇARINAS

PARA BOATE com ou
s/ exper. Ótimos ganhos
até R$ 1.800 p/ sema-
na. 61 98436-5571 zap

AUXILIAR DE COZI-
NHA e Garçom. Enviar
CV pa ra : r hvaga
2022@gmail.com

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
A T E N D E N T E /
AUXILIAR Cozinha,
Aux.Serviços Gerais
(Limpeza) e atendente lo-
ja p/ empresa Marzuk.
Vagas p/ Águas Claras
e Asa Norte. Cv p/: adm.
aux@marzuk.com.br
AUXILIAR SAÚDE bu-
cal c/ exper. llodontoasb
auxiliar@gmail.com
CANTEIRISTADEMAR-
MORARIA Cv p/: vagas
sahara@gmail.com
CASEIROCOMEXPERI-
ÊNCIA em trator. Ran-
choSobradinho.Sówhat-
sapp 61 99861-8777

CONTRATA-SE
COSTUREIRA E BOR-
DADEIRA com experiên-
cia em vestidos de fes-
ta. curriculolarose@
gmail.com / 3248-6409

DOMÉSTICA QUE DUR-
MA com experiência e re-
ferência p/ trabalhar de
Segunda à sábado para
Asa Sul R$ 1.412,00. In-
teressadas contato:
98203-0265.
MANICURE PEDICURE
p/ salão no Núcleo Ban-
deirante 61-99528-7019
MASSAGISTA PRECI-
SA-SE c/ sem exper.
7,8mil/mês.Ambientedis-
creto, seguro e climatiza-
do (61) 98119-1085 zap
PEDREIRO/LADRILHEI-
RO p/ Águas Claras salá-
rioacombinar.Enviarcur-
rículo: gestaopessoas
pec@gmail.com

AUXILIAR DE COZI-
NHA e Garçom. Enviar
CV pa ra : r hvaga
2022@gmail.com

6.1 NIVEL BÁSICO

VENDEDOR(A) VAGA
Currículo para: selecaor
wpromotora@gmail.com
VIDRACEIRO,INSTALA-
DOR de vidros tempera-
dos com experiência e
CNH para início Imedia-
to CLT fixo + produtivida-
de + VA + VT. CV p/:
vagas.taguabox@gmail.
com ou p/ whatsapp:
99133-5195

NÍVEL MÉDIO

ASSISTENTE ADMINIS-
TRATIVO ASWN Enge-
nharia contrata, desejá-
vel, excek, word, e roti-
nasadministrativas.Intres-
sados entrar em conta-
to: 61 3037-3997 ou 61
99205-7520
ASSISTENTE DE CON-
TABILIDADE Experiên-
cia em DP e eSocial $
1.429+VT+VA Enviar
CV: dptoderecrutamento
@gmail.com
ATENDENTE / CAIXA
p/ Cafeteria Lago Sul.
CV p/: lagosulcontrata
2022@gmail.com
ATENDENTE CONTRA-
TAMOS c/ perfil dinâmi-
co. CV p/: tudoticadp
@gmail.com
ATENDENTE CONTRA-
TA-SE c/ experiência
em Ifood escala 12x36.
Cv p/. crdutraalimentos
@gmail.com
ATENDENTE CONSUL-
TÓRIO p/ Clínica no La-
go Sul. Enviar Cv: vaga
atendenteconsultorio
@gmail.com
ATENDENTE LANCHO-
NETE Cv: consultoriarte
aga@gmail.com

ATENDENTE DE LOTÉ-
RICA Interessados so-
mente entregar currículo
no endereço: SCS Qd
05 Bloco B loja 13.

DROGRARIA DEDICAR
CONTRATA

AUXILIAR DE LOJA ex-
clusivo para PCD. Con-
tratamostambém:Moto-
boy e Balconista de
farmácia/Plantonista.To-
das as vagas necessi-
tam ter experiência
comprovada em cartei-
ra. Envie seu currículo
informando a vaga pre-
tendida no " Assunto"
para e-mail: rhdedicar
2@gmail.com

SOLUÇÃO PARABRISAS
CONTRATA

AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS Gerais. Ver Va-
gas : www.so lucao
parabrisas.com.br/vagas
AUXILIARADMNISTRA-
TIVO e de cobrança. Cv
p/: gerenciafotoshow
@gmail.com

danieloliveiraleiloes.com.br | (44) 99874-0545

LEILÃO PÚBLICO DE VENDA DE IMÓVEIS
PRÓPRIOS – BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

INICIAL R$ 1.270.000,00

IMÓVEL ALUGADO PARA
AGÊNCIA BANCÁRIA EM BRASÍLIA,
com recepção, salão de atendimento, tesouraria, sala
chea e copa com 395m², sobre terreno c/ 1.225m²,
Área Central nº 03, Setor Habitacional Riacho Fundo.

6.1 NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR DE COM-
PRAS CV: contato@
patrimonialse.com.br
AUXILIARDECONTABI-
LIDADE Experiência
em DP E-Social $
1.430+VT+VA . Enviar
CV: dptoderecrutamento
@gmail.com
AUXILIAR DE LOGÍSTI-
CA habilitado. Cv para:
transporte.logistica2022
@outlook.com
AUXILIAR TÉCNICO
em Eletrônica. Cv p/: rh.
extec@gmail.com
BOMB HIDRÁULICO
Currículo: recrutamento
controlar@gmail.com.Ta-
guatinga-DF
CORRETOR(A) DEIMÓ-
VEIS CV p/: contato
@planoimoveis.com.br

CUIDADOR(A),ATENDI-
MENTO e Serviços Ge-
rais. para trabalhar em
Instituição de Idosos em
Sobradinho. CV p/: inst
contrata@gmail.com

DEPARTAMENTOADMI-
NISTRATIVO/ Recep-
ção eventos.Cv: novab.
curriculos@gmail.com
DOMÉSTICA QUE CUI-
DE de criança, da casa
e cozinhe p/ Lago Norte
61 99864-5490
DOMÉSTICA PARA
T R A B A L H A R e m
Águas Claras 61-
982108292
GERENTE DE MONTA-
GEM de Eventos Exter-
nos. Flexib. de horário,
disponib. viagens. hab.
B e D. Cv: r8m5svagas
@gmail.com
MOTORISTA VAGA
cat. D. Currículo p/:
98151-0001 só whats
PROFISSIOANIS VA-
GAS p/ Brasília e todo
DF-DiversasOportunida-
des 61 99985-7224
CONTRATA-SE PRO-
FISSIONAL Comissão
de até 50% na venda e
mensal no aluguel. Imobi-
liária de alto padrão na
Asa Sul. Exigimos CRE-
C I e c a r ro . 6 1 -
981307920
PROFISSIONALDEPAR-
TAMENTO Fiscal Siste-
ma Alterdata contrata-
se. Interessados enviar
Currículo para o email :
jnildo .imperio@hotmail.
com

PRECISA-SE
PROJETISTA DE MÓ-
VEIS planejados que fa-
ça plano de corte, e um
fitador para coladeira de
bordo. 99979-8210 Zain
REPRESENTANTE CO-
MERCIAL c/ experiên-
cia. CV p/: gerenciafoto
show@gmail.com
TECNICO ELETRONI-
CA e ou auxiliar com ex-
periencia em conserto
de equip. em bancada
99396-5121

6.1 NÍVEL MÉDIO

TÉCNICOCOMEXPERI-
ÊNCIA em instalação
de sistemas de telefo-
nia, antena coletiva e re-
de. Enviar currículo p/:
rh.adm.bsb@gmail.com
TÉCNICO CONTÁBIL
eSocial. Vaga p/ Supor-
te na utilização do softwa-
re contábil. Experiência
em DP, eSocial, EF e
CT $1.430+VR+VT. Inte-
ressados enviar Currícu-
lo: dptoderecrutamento
@gmail.com
TÉCNICO DE AR Condi-
cionado e Refrigeração
c/ experiência comprova-
da. Enviar CV p/: vagas.
tecnico01@gmail.com

TÉCNICO(A) DE
ENFERMAGEM

ESTAMOSRECRUTAN-
DO Técnicos(as) de En-
fermagem para atuar
em assistência domicili-
ar / regime de Home Ca-
re. Os interessados(as)
entrar em contato atra-
vés do número (61)
99979-0034
TÉCNICO ELETRONI-
CA e ou auxiliar c/ experi-
encia. Favor em conser-
to de equip bancada, no-
break. Tr: 99396-5121
TÉCNICO EM SEGU-
RANÇA eletrônica c/ ex-
periência. Salário + bene-
fícios. CV no e-mail:
tulio@tsas.com.br
VENDEDOR(A) DE MÓ-
VEIS e Colchões c/ expe-
riência.Interessadosenvi-
ar currículo p/ o e-mail:
rh.newonline@gmail.
com
VENDEDOR(A) VAGA
vendas de empréstimo
consignado. Enviar CV
p/: selecaorwpromotora
@gmail.com
VENDEDOR(A) PRECI-
SO p/ marmoraria . Cv
p/: vagassahara@gmail.
com
VENDEDOR(A)C/EXPE-
RIÊNCIA em vidros tem-
perados c/ CNH e veícu-
lo próprio. CLT Fixo + co-
missão + VA + aux com-
bustível. Cv p/: vagas.
taguabox@gmail.com /
whatsapp 99133-5195

6.1 NÍVEL MÉDIO

VENDEDOR(A) CON-
TRATA-SE p/ Empresa
de Material de Constru-
ção Bona Casa - Av 26
de Setembro (61)
99973-0698
VENDEDOR(A) MEI
Cv: admin is t ra t i vo
@ d e s c o m p l i c a
recuperadora.com.br

AGEPLAN SAÚDE
CORRETORA
CONTRATA

VENDEDOR(A) ON LI-
NE 100% comissiona-
do. Bônus Dinheiro. Trei-
namento + Suporte. Envi-
ar cv : oportunidadesde
negociosja@gmail.com
VENDEDOR (A) INTER-
NO - Oportunidade de
ganhos de até R$ 6 mil
reais mensais em home-
office,Flexibilidadedeho-
rário, Regime MEI, Aju-
da de custo. Enviar cur-
ríulo p/: administrativo
@ descomplicarecupera
dora. com.br
ASSISTENTE COMER-
CIALContrata-se.Interes-
sados entrar em conta-
to: 61-983236292
EMPRESA EM EXPAN-
SÃO Contrata. Maiores
informações entrar em
contato no telefone 61-
982081888
VENDEDOR COM expe-
riência, contrata-se. Inte-
ressadosentraremconta-
to através do número:
(61)98129-4307
CONSULTOR DE VEN-
D A S : E x t e r n o .
Contrata-se. Interessa-
dos entrar em contato
61-982958028
GERENTE COMERCI-
ALparaClínicaOdontoló-
gica 61-982064142

NÍVEL SUPERIOR

ANALISTA DE MÍDIAS
Sociais de 2ª a 6ª 8h às
18h e sab de 8h às 12h
CV p/: recrutamento
clinica2020@gmail.com
ASSISTENTES E ANA-
LISTAS Contábil / Fis-
c a l / P e s s o a l -
Taguatinga/DF. CV:
recrutamento0600@
gmail.com

6.1 NIVEL SUPERIOR

AUXILIAR DE DEPAR-
TAMENTO Fiscal c/ ex-
per. e CRC. CV p/:
josimalbs@bol.com.br
BIOMEDICA ESTETA
Registrada no CRBM.
CV para: recrutamento
clinica2020@gmail.com
GERENTE DE MARKE-
TING Currículo: novab.
curriculos@gmail.com
PROFESSOR(A) DE IN-
GLÊS p/ Asa Norte. Envi-
ar CV: selecaoarvense
@gmail.com

ESCOLA EM
SÃO SEBASTIÃO

CONTRATA
PROFESSORESDE:Ge-
ografia,Matemática,Biolo-
gia, Física, Química, Por-
tuguês, Literatura, Histó-
ria,Ed.Física, Inglês,Filo-
sofia, Sociologia e Arte.
Interessados enviar currí-
culo: masterempregos@
hotmail.com
SUPERVISOR(A) DE
COBRANÇA c/ exper.
Cv: renatarosa.sec
@gmail.com
FISIOTERAPEUTAS
RPGContrata-se.Interes-
sados entrar em contato
no telefone: (61) 99651-
8115
PROFESSOR DE IN-
GLÊS Curso de inglês
de alto padrão contrata
com experiência Interes-
sados entrar em contato
no telefone: (61)98178-
4426

6.3 ENSINO E
TREINAMENTO

SERVIÇOS

AULA PARTICULAR

AULA PARTICULAR
de Redação e gramáti-
ca,paraconcursos,ves-
tibulares e recupera-
ção escolar. (61)
99363.6790 Whats

CURSOS

DIPLOMA 2022 Ensino
Médio, Técnico e Superi-
or (35) 99185-9507



CLASSIFICADOS4 Brasília, segunda-feira, 21 de março de 2022 CORREIO BRAZILIENSE



https://t.me/BrasilRevistas

