
www.correiobraziliense.com.br

CORREIO BRAZILIENSE
LONDRES, 1808, HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA. BRASÍLIA, 1960, ASSIS CHATEAUBRIAND

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2021

CLASSIFICADOS: 3342.1000 • ASSINATURA / ATENDIMENTO AO LEITOR: 3342.1000 • assinante.df@dabr.com.br • GRITA GERAL: 3214.1166 

Quase 70% dos 
desempregados em 
Brasília são negros

Filho de mãe diarista, Samuel 
Vitor Santos (foto), 22 anos, estuda 
direito pela manhã, em faculdade 
particular, e sociologia à noite, na 
UnB. Ele já sentiu na pele a discri-
minação racial no mercado de tra-
balho da capital. “Eu era o único 

negro (no estágio). Não recebia as 
mesmas tarefas, e os supervisores 
não passavam tanto tempo me en-
sinando como faziam com os co-
legas brancos”, relata. Pesquisa da 
Companhia de Planejamento do 
Distrito Federal (Codeplan) atesta 

que Brasília é um retrato do racis-
mo estrutural existente no país. De 
acordo com o estudo, 69,3% dos 
desempregados no DF são negros, 
contingente da população forma-
do por pessoas pretas e pardas. O 
abismo é ainda maior quando se 

faz o recorte de gênero. As mulhe-
res negras eram 38,1% dos desem-
pregados do DF de janeiro a julho 
de 2021; os homens negros repre-
sentavam 31,2%; as mulheres não 
negras correspondiam a 17,4%; e os 
homens não negros, a 13,3%.
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Agiotagem
Sargento pode ter 
prisão preventiva

Operação Malibu 
tenta manter na 

cadeia o PM do DF 
suspeito de liderar 

quadrilha. PÁGINA 14

Gangues
PM do Comboio 

tinha arsenal

Preso na Operação 
Califa, o policial 

reformado tinha 2,3 
mil projéteis

em casa. PÁGINA 21

A garra das mulheres
empreendedoras

No Distrito Federal, elas formaram um 
exército de 115 mil donas de negócios no 
último trimestre de 2020. São mulheres 
como Ágda Oliver, que não se intimidou 
ao abrir uma oficina mecânica. PÁGINA 17

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Ed Alves/CB/D.A.Press

ENEM
A melhor 

estratégia para 
as provas

DPU cobra 
segurança

A três dias da primeira etapa 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio, professores do Colégio 
Sigma participaram de uma live 
organizada pelo Correio para 
discutir os temas e dar dicas 
para facilitar a resolução das 
questões das provas.
O professor de geografia 
Paulo Macedo (D) aconselha 
os candidatos a sinalizar as 
questões em dúvida e voltar a 
elas no final da prova.

A Defensoria Pública da União acionou 
a Justiça para exigir que o Inep prove 

que durante a elaboração das questões 
foram aplicadas medidas para impedir 
o vazamento. O instituto tem um prazo 

de 24 horas para responder a essa e 
a outras questões. Ação civil pede o 

afastamento de Danilo Dupas.

DINO BRASUCA
era banguela

Dinossauro descoberto no 
Paraná, Berthasaura é o 

primeiro exemplar terópode 
jovem e sem dentes 

descoberto no mundo. 
PÁGINA 12
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Luiz Carlos Azedo / Racha no PSDB está 
escrito e dificultará alianças futuras. PÁGINA 2

Denise Rothenburg /  Vencedor de prévia tucana 
chegará atrasado à fila da terceira via. PÁGINA 4

Ana Maria Campos / Oposição sonha com 
frente única para enfrentar Ibaneis. PÁGINA 14

Samanta Sallum / Câmara homenageia hoje 
lideranças empresariais femininas. PÁGINA 16

Amauri Segalla / Desempenho do iBovespa 
leva brasileiros a investir nos EUA. PÁGINA 8

Direto da PRAIA
 Grife pernambucana Camarão 

Camarada desembarca no Shopping ID, 
num espaço para 120 pessoas.

FAVAS CONTADAS. PÁGINA 18

A ciência é imortal
O neurocirurgião 
e escritor Paulo 
Niemeyer Filho é 
o novo ocupante 
da Cadeira 12 na 
Academia Brasileira 
de Letras, eleito com 
25 votos. PÁGINA 22
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Avança negociação 
para fatiar PEC se o 

auxílio for aprovado 
Pela proposta alternativa em discussão no 

Senado, o pagamento do Auxílio Brasil no valor de 
R$ 400 começaria em dezembro, mas a PEC dos 
Precatórios seria desmembrada. Senadores são 

contra reajuste para servidores. PÁGINA 2

DF tem 3ª dose 
para 57 anos 

ou mais na 
segunda-feira 

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

 Ao CB.Saúde, a endocrinologista Jamilly Draco 
estimou que 95 mil pessoas deixaram de se tratar 
da doença no DF em meio à pandemia. Segundo 
ela, mesmo com campanhas, parte da população 

ainda não se preocupa com a enfermidade.

Alerta para diabetes

 A aplicação do reforço para esta faixa etária 
atingirá 88 mil brasilienses, e o imunizante será 

o da Pfizer. Amanhã, o  “Dia D” espera iniciar 
o ciclo vacinal de 200 mil pessoas. Na Europa, 
o medo de uma nova onda de covid-19 levou 
países a anunciarem restrições. PÁGINAS 9 E 15
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• Covid: alta de 15% nas mortes em 
2020 é a maior desde 1984. PÁGINA 5
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