
APROXIME A CÂMERA 
DO CELULAR E ACESSE: 

r 

DIÇÃO 
RASÍL 

DF ENCAMINHA R$ 2,3 BILHÕES 
PARA FINANCIAR OBRAS GERAIS 

A metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para avaliar a capacidade dos estados e municípios de tomarem 
empréstimos é dividida em três pilares: endividamento, poupança corrente e liquidez. Ou seja, é considerada a relação entre 

receitas e despesas para se fazer o diagnóstico da saúde fiscal / 

Cãoterapia, uma ideia bem-sucedida 
contra a ansiedade na escola pácmos 

PROJETO CRIA CADASTRO 
NACIONAL DE PEDOFILOS 

Os dados serão levantados pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Além das 

informações, a ficha contará com foto do 

condenado piama 07 

90% DA POPULAÇÃO-ALVO 
VACINADA COM A 1º DOSE 
Para o secretário-executivo do Ministério 
da Saúde, isso se deve à política do 

governo em adquirir, logo no início, mais 

de 550 milhões de doses de vacina contra 

a covid-19 é 
PÁGINA 07 
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Aplicativos ficaram fora do ar durante 6 horas no dia 4 de outubro 

Yy e analisa vetos 

Procon SP multa Facebook its, Twittando 
O Congresso Nacional Twittando - 

= em mais de R$ 11 milhões ==: deliberar sobre 26 vetose 16 
Bolsonaro projetos delei (PLN). A ses- 

i O Procon de São Paulo cercade6horasnodiagde O Procon cita ainda — serviço e remoção ou blo- | sãona Câmara dos Deputa- 
parabeniza multou a empresa respon- outubro. cláusulas abusivas nos ter- — queio de conteúdo. Além | dosestá prevista paraas 14h 
Ministro sável pelas redes sociais O problema na presta- mos de uso dostrês aplica- disso, o Facebook se deso- | e a do Senado, para as 18h, 

Facebook, Instagram e ção do serviço afetou mais tivos, comoa possibilidade briga da responsabilidade | Osdeputados deliberamno- 
Wihatsapp em mais de R$ de 91 mil consumidores — de alteração unilateral do. por problemas que possam | Vamenteàs 20h. 
1 milhões por má presta- — brasileiros do Facebook, contrato por parte da em- — ocorrer na prestação dos Entre os vetos, 20 são 

SET GOO | ção de serviço. A reclama- mais de 90 mil do Insta- presa, mudança do nome. serviços. rec ficanhg 
(Um pequena passo para 

depara os evangélicos ção cita a falha que deixou gramemaisdeisômildo  deusuáriodaconta,encer-  Aempresatemdireitoa | Jos pelo Poder Executivo 
osaplicativosforadoarpor — WhatsApp. ramento ou alteração do — apresentar defesa. Flama 

Parabéns Ministro são (PLV) 7/2021, que trata 
mendonczAGU por inici a di (fi do processo de privatização SS Marcos Pontes fala sobre iniciação científica a cieredag ge 

não fazer iguala outros que sancionada pelo presidente 
esconde ymo pensam, O ministro da Ciên- mia de covid-19, o ministro da República Jair Bolsona- 
opa seg | cia, Tecnologia Inovações, informou que o programa rocomo Lei 14.182, de 2021. 

assumirem seus Marcos Pontes, falou on- — Rede Vírus - Comité que re- O presidente retirou do 
tem (6) sobre as principais. úne especialistas, represen- 

[ISS | atrações da Semana Nacio- tantes de governo, agências 
nal de Ciência e Tecnologia. de fomento do ministério, 
(SNCT) 2021. centros de pesquisa e uni- 

Em entrevista ao pro- — versidadescomoobjetivode 

texto à possibilidade de em- 
pregados demitidos após 
a privatização adquirirem 
ações da empresa com des- 
conto, Para ele, vendas de 
ações dessa forma tipifica 
conduta ilegal de distorção 
depráticas de mercado, 

das | Também foi vetada a 
jo científica no Brasil eas — todas as iniciativas brasilei- ativos (FAS), os profissio- e adaptadas, e como o pa- | permissão para que funcio- 
ividades e inovações tec- ras de combate à pandemia. nais presentes na SNCT ex- is pretende se colocar como | nários demitidosatéumaano 

nológicas desenvolvidas no De testes de diagnóstico à plicam detalhes de como as exportador de vacinas até | após a privatização sejam 
ministério. Sobre a pande- produção de vacinas e in- — tecnologias trazidas parao 2022. realocados em outras em- 

presas públicas. Bolsonaro 
vetou aínda um dispositivo 

Projeto na CAS pode impedir bancos de reter salário de | quiri ai 
domicílio estadual, durante 

devedores 10 anos, da Companhia Hi- 
drelétrica do São Francisco 
(Chesf), de Furnas, da Ele- 
tronorte e da Eletrosul. 

Outro item vetado foi a 
realocação de populações 
na faixa de servidão de li- 
nhas de transmissão com 

grama A Vozdo Brasil-que integrar iniciativas em com- 
tem um estúdio especial. bate a viroses emergentes - 
montado na feira -, Pon- montou uma exposição que 
tes falou sobre a divulga- informa os visitantes sobre — gredientes farmacêuticos Brasil foram aprovei 

Bancos e outras institui- em lei uma súmula do Su-  tituição, Justiça e Cidadania 
ções financeiras poderão ser perior Tribunal de Justiça. (CCJ) pelo relator, senador 
proibidos de reter salários, — (STJ), à 603. Porém, como — Espiridião Amin (PP-SC), 
vencimentos ou proventos observa no parecer o relator alegando, entre outras ra- 
para pagamento de dívidas, do substitutivo, senador Ro-  2ões, o cancelamento da só- 
mesmo que haja autoriza-  gério Carvalho (PT-SE), o mula do STJ. Apesar de 
cão de desconto prevista em STJ cancelou posteriormen- avaliar aanálise da CCJ sobre tensão igual ou superior a 
contrato, salvo em caso de teasúmulae reformulouseu a questão como bem funda- 230 quilovolts (Kv). Para o 
empréstimo consignado. A. entendimento sobre a ques-  mentada. Na pauta da CAS desta | governo, a medida prejudi- 
alteração no Código Civil (Lei tão. Ao fazer isso, segundo Como a proposta foial- — terça-feira constam outros | ca o programa Casa Verde 
10.406, de 2002) é propos- ele, adotou um ponto de vis- . terada por substitutivo, de- seis projetos paravotaçãoem | e Amarela. Também não foi 
ta pelo substitutivo ao Pro-— ta“diametralmentecontrário . verá ser submetida a tumo  caráterterminativo. sancionada a obrigatorieda- 
jeto de Lei do Senado (PLS) — aosobjetivosdacitadasúmu- suplementar de votação na Entre ekes está o Projeto | de de sabatina pelo Senado 
296/2018, na pauta para vo- lada proposta apresentada, CAS. Se o texto alternativo de Lei (PL) 2761/2019, que | para que 0 indicado à dire- 
tação final na reunião delibe- — sendo amplamente favorável for definitivamente aprova- isenta 0 trabalhador da exi- | ção do Operador Nacional 
rativa de hoje da Comissão. aos interesses do sistema fi- — do, poderáserenviadodireto  gência de fazer depósito re- | possaassumir cargo. 
de Assuntos Socitis (CAS), — nanceiroebancário”. à Câmarados Deputados, ca- . cursal caso desejerecorrerde | O presidente Jair Bolso- 
àsnh Originalmente apro OPLSchegouaserrejei- — sonão haja recursoparaexa- — sentença na Justiça do Tra- | naro sancionou com vetos a 
posta pretendia transformar tado na Comissão de Cons- . mepelo PlenáriodoSenado. balho. Lei de Diretrizes Orçamen- 

E tárias (LDO), que define re- 
gras para a elaboração do 

maias Alo Brasa Comuencação Lada . il Orçamento de 2022. Por is- Errar Em pauta: Passaporte da vacina (não 
a : k analisar o VET 44/2021. 

'O ministro do Supremo — vacinação contra a covid-1g Além de vetar o fundo espe- 

Tribunal Federal (STF) Luís para quem entra no país. À | cial de R$ 5,7 bilhões parao 
Barroso concedeu prazo de — ação, protocolada pela Re- | financiamento das eleições 

eponi an FE Le 48 horas paraqueogoverno — deSustentabilidade, chegou | doano quevem, o Paláciodo 
Telefone 08565-673 Circulação: Marco A Queiroz federal se manifeste sobre ao Supremo nodia 26 deno- | Planalto decidiu barrar itens 
comendador be Colunista social Markene Galearai uma ação judicial que pede vembro e foi distribuída pa- | que previam recursos para 
pbicidade alga com a obrigatoriedade de qua-  raoministro, queéorelator | o enfrentamento da pande- 
presidencial com br rentena e comprovação de docaso. mia de coronavírus. 

at Ste e Atas a 
(SAS Quafa 5 oco K 1, EL | Presidente Guilherme Nascimento 
O Oi Toe 1 amd Aa | Edir Chefe Hélio Quer 
Beda DE Subedior: Reynaldo Rodrigues, 
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DF [E Pela primeira vez, capital atinge a letra B do índice Capacidade de Pagamento 

GDF encaminha R$ 2,3 
bilhões para obras 

As medidas econômicas to- veio a pandemia e a confiança 
madas é propostas pelo gover- no governo e na legislação nos 
no desde 2019 resultaram em — permitiu continuar avançando 
uma importante mudança no nos programas econômicos”, 
status do Distrito Federal como explica 0 secretário de Econo- 
tomador de empréstimos e fi- mia, André Clemente. Esse ce- 

mentos juntoao Governo  nário nem sempre foi assim, 
Federal. Pela primeira vez des- conforme ilustra o secretário 
de 2014, 0 DF passou da letra C de Economia. 
para a letra B na Capacidade de “Quando assumimos o 
Pagamento (Capag), índice que DF, o histórico era de aumen- 
mede a saúde fiscal dos estados to de carga tributária, fecha- 
e municípios. Este trabalho de mento de empresas, falta de 
fortalecimento econômico fei- operações de crédito, falta de 
tonos últimos três anos permite — confiança não só nas políticas, 
ao DF encaminhar, por exem- mas na avaliação do governo. 
plo, quatro operações de crédito Isso nos impossibilitava de pe- 
que somam R$ 2,3 bilhões. São gar empréstimos, conversar 
recursos para injetar em obrase com bancos e conseguir recur- 
na modernização da gestão pú- . sos novos”, recorda Clemente. 
blica. “Sabemos da importância A metodologia da Secretariado 
dessas operações para crescer — Tesouro Nacional (STN) para 
a economia e a infraestrutura, — avaliar a capacidade dos esta- 
e foio que fizemos desde 2019, — dos e municípios de tomarem 
organizando a arrecadação e, — empréstimosédivididaemtrês 
mesmo ajustando impostos e . pilares: endividamento, pou- 
reduzindo a carga tributária, — pança corrente e liquidez. Ou 
aumentamos a arrecadação, seja, é considerada a relação 
abrimos empresas, trouxemos entre receitas e despesas para 
investimentos para o DF, me- se fazer o diagnóstico da saú- 
lhoramos o gasto público. Aí. defiscal 

Laboratório de Ceilândia , 
amplia capacidade de análise pê l 

Os 10 quilôme- ma Douglas Retok 
tros de extensão da (Douglas da Silva 
Avenida W3 Sul fo- — Sousa), 27, grafitei- 
ram palco, nesse f- — rodesdeos 14 anos, 
nal de semana, da — que ilustrou a para- 
segunda etapa de . dade ônibus da En- 

My intervenções de ar-  trequadra 707/708 
5 E tistasdografitecon- Sul, 

O Laboratório Regio-. da Região de Saúde Sudoeste. | tompladosnoedital Pintor residen- 
nal de Ceilândia recebeu dois O laboratório divide espaço | Wa Arte Urbana, da cial e tatuador, ele 
aparelhos de análises clíni- coma Unidade Básica de Saú- | Secretaria de Cul- — entende o grafite 
cas que vão otimizar o tem- de (UBS) 1 de Ceilândia e re- | tura e Economia como “arte queevo- 
po gasto nas demandas por . cebe pacientes gestantes que | Criativa (Secee). A luiu da pichação” 
exames. “Atualmente realiza- necessitam fazero controledo | intervenção urba- e se constitui num 
mos cerca de 60 mil exames/ diabetes e pacientes com uso | na nas paradas de — “resgate social” da 
ms. Esperamos duplicareste de anticoagulantesoraiseris- | Gnjbus, com 27 se- prática. Douglas 
quantitativo em breve, além. co cirúrgico, além de outros | Jecionados (44% de — define 4 W3 como 
de economizar em 30% de — que necessitam de atendi- | mulheres), come- berço dessa arte” 
material pré-analítico (tubos, mento rápido e humanizado. | counosdias27e28 e narra que mui- 
seringas, agulhas etc) duran- “O banco de dados do Labo- | de novembro. Ca . tas vezes percorreu 
te o processo de coleta”, ex-  ratório Regional de Ceilin- | ga participante re- a avenida em bus- 
plicou Emerson Valadares, . dia pode ser acessado apenas | cebeu cachê de R$ ca de um muro que 
farmacêutico bioquímico da com um clique no QR Code. | 3 mil e Kit com 20 - servisse de supor- 
unidade. A unidade recebe. Deformasuper-rápida.ousu- | sprays e uma lata — te para sua arte 
amostras de toda a Região de. ário tem acesso às informa- | detintaparaabase. gente chega e per- 
Saúde Oeste, que tem 28 uni- ções de coleta, de transporte, | “A Secee comprou — guntagodonodalo- 
dades de saúde, e mais du-— de armazenamento de amos- | meutrabalho. Issoé ja, tio, posso pintar 
as unidades de Samambaia é tras, tudo isso em prolebene- | um motivo de orgu- seu muro?”, expli- 
Taguatinga, que fazem parte — fícioda população”. disse. | hoparamim”,afir-  cacle. 

ISABEL ALMEIDA 

[em] 
O dá 

EM V 

Fabiana Ceyhan, presidente da Abrajinter, 
concede homenagem a quatro embaixadores 

A jornalista Fabiana Ceyhan, —Thoms, da Itália, Francesco Aza- 
recebeu na residência da filha, . rello, da Bélgica, Patrick Hermam 
a médica Victoria Mendes, cer- . e do Azerbajão, Elkhan Polukhov 
ca de 15 convidados e membros — foram agraciados com o título de 
da direção da Abrajinter para um . ” Ambascoluna 2sador of The Ye- 
jantar pra lá de especial. Os em- — ar” concedido pela presidente da 
baixadores da Alemanha, Heiko — Abrajinter, Fabiana Ceyhan. 

O cardápio foi elaborado pelo chef Rafael Massayuki da 
da Brkeventos. Os pratos da culinária brasileira foram harmoni 
peciais. 

Na ocasião, os diplomatas aproveitaram para falar de economia e da saída da 
chanceler Angela Merkel, que deixa a liderança do país após quatro mandatos con- 
secutivos. De acordo com Heiko, a política externa continuará forte, mas com novas 
prioridades, 

= 
Chef Rafael Massayuki eo Chef HalilCeyhan 

coro ge esperam e muro reset conse ra 



W JBtrito Federal 

DF [servidores que realizam ações nas residências do Distrito Federal trabalham uniformizados 

Saiba como identificar os JORNADA ZERO VIOLÊNCIA 

agentes de vigilância ambiental [TES 
Diariamente, os Agen- cos de mosquito da dengue | 

tes de Vigilância Ambien- tendendo ae deranedos | HM RENNES  En 0 a 
tal (Avas) vão de casa em de saúde da população. É | 
casa orientar a população uma integração entre a Vi- 
sobre o perigo da prolife- ilância à Saúde ea Atenção 
ração do mosquito Aedes Primária”, afirma o secretá- 
aegypti. Além disso, os ser- riode Saúde, general Mano- 
vidores eliminam possíveis elPafiadache. 
focos ou tratam os prová- 
veis depósitos de ovos do páscscido 
mosquito com o uso de lar- 
eia O pel Su soso À Os novos uniformes 

éimportanteno combate ao | também identificarão os 
aedes e, por isso, é funda- 500 novos agentes comu- 
mental permitirasvisitasde . esforços nas ações diárias. do o colete nacorbege com — nitários de saúde (ACSs), 
rotina, Os servidores sem- — Eles usarão um colete na . o brasão do GDF, além do que atuam nas equi 
pre estarão uniformizados. cor azul com a logomarca . crachá. “Os uniformes vão — pes de Saúde da Família 
e usando erachá funcional. . do Governo do Distrito Fe- ajudar na identificação des- — Aaquisiçãodosuniformesé 
Recentemente, a Seereta-  deralecomobrasiodo Dis- . tesagentesrecém-contrata- fruto de uma parceria entre 
ria de Saúde contratou 500  trito Federal. Os Avas mais dos e que atuarão nas ruas — as secretarias de Saúde e de 
profissionais para somar antigos continuarão usan- do DF contra possíveis fo- Trabalho. 

Agraciados no Parque dos Ipês são Codhab lança 

convocados para vistoria novo aplicativo 
de serviços 

A Companhia de Desen- ando oatendimentonoem- localizado em São Sebastião, 
volvimento Habitacionaldo — preendimento Parque dos. é destinado paraoscandida- A Companhia de De- 
Distrito Federal (Codhab- Ipês — Crixá 07. A presença tos Faixa 1 As unidades ha- senvolvimento Habitacio- 
-DF) convoca os nove can- — é indispensável, pois, sema  bitacionais são de 47,65 m? nal do DF (Codhab/DF), 
didatos remanescentes — vistoria, os beneficiários não e 47:75 mê, e possuem dois. lançou o novo aplicativo de 
contemplados no Parque — poderioassinarocontrato. quartos, sala, cozinha e ba- — Serviços Codhab. O app foi 
dos Ipês — Crixá V, loeal A assinatura dos con- — nheiro. O condomínio con- Gafediamie 
zado em São Sebastião, pa- tratos ocorrerá entre os dias tacom estacionamento, área ars Eloi 
ra realizar a vistoriade seus. 8/12/2021 e 10/12/2021, de az, centro comunitário — Gn espaço. É uma im- 
apartamentos, que deverá nos horários de 8h às 13h portante ferramenta: pa- 
serfeita pelosprópriosbene- e de 14h às 16h, na Gerên- raos candidatos, pois além 
ficiários. cia Executiva de Habitação de facilitar o atendimento 

As vistorias ocorre-— (GIHABBR), da Caixa Eco- 
rão nos dias 6/12/2021 e nômica Federal, no Setor 
7/12/2021, das 8h às 16h, Bancário Sul, Qd. 01, Bloco 
devendo o candidato pro-  L, 16º Andar, Edifício Filial 
curar a empresa Direcional da Caixa. O empreendimen- 
Engenharia que estará reali- to Parque dos Ipês — Crixá, 

Curso de qualificação profissional para 
assistentes sociais 

de qualificação a par- láriodisponivelnositeda | Os candidatos po- 
tir de janeiro de 2022. Secretaria de Desenvol- . derão fazer a entrega de 
Vem aío Programa Na- — vimento Social (Sedes). . documentação, realizar re- 
cional de Capacitação Mas atenção: as vagas . querimentos, dentreoutros 
do Sistema Único da — são limitadas, e as inscri- — serviços, semdificuldades,” 
Assistência Social (Ca- ções só vão até o dia 20. . disse o presidente da Co- 
pacitaSuas), voltado a Os cursos começam em dhab, Wellington Luiz. A 
profissionais que, sen- 17 de janeiro, em forma- ação é resultado do traba- 
do ou não servidores, toon-line, para facilitaro lho de uma equipe de ser- 
desejamseatualizarso- acesso dos profissionais 
bre a legislação da área. da assistência social que 

Trabalhadores da as- eos procedimentoses- vivem em regiões mais 
sistência social quevivem — senciais ao desempenho — distantes. O limite é de 
no Distrito Federal terão. das suas atribuições. As. até 800 trabalhadores do Pro a 
a oportunidade de parti- inscrições estão abertas. — Suas, que serão divididos e f 
cipar de cursos gratuitos — Basta preenchero formu-  emturmas. 

www. alobrasilia. 
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Bernardeth Martins, não é apenas uma mulher charmosa, mas um 
pessoa voltada para o mundo empresarial easobras sociais. Atuan 
te presidente da BPW, ela faz um trabalho digno de nossos aplau 
sos. Hoje, na Asbac, às 20 horas, estará no comando da solenidade 

egaido troféu Stella Prata. Na foto, ela, ao lado da primeira 
mu mais um dos eventos dos quais participou. 

Ochefitaliano Rosario Tessier, ontem de manhã no Centrode Con. 
venções foi agraciado com Mérito Buriti. Parabéns ao amigo queri 
do, proprietário da hadalada Trattoria da Rosario. 

ATRAÇÕES GRATUITAS 

A programação do Pátio Brasil continua ainda mais apaixo- 
nante no mês de dezembro. Além da pista de patinação no 
gelo, o shopping está com um festival recheado de atrações 
gratuitas para toda a família nos finais de semana. Para os 
adultos dia 9 e 10 terão espetáculo imperdíveis da Cia de Co- 
média Setebelos e Cia de Comédias Os Melhores do Mundos. 

RELACIONAMENTOS 

Enquanto certos namorados programam a oficialização do 
noivado parao final do ano, um certo casal, dos mais conheci- 
dos, reservou a data para anunciar a separação. O assunto vai 
daroque falar. 

A Secretaria de Turismo, Vanessa Mendonça con 
Rodrigues que participa, de hoje até o dia 11, da 
sanato de Minas Gerais. Ela faz parte do grupo levado pela Setur 
para participar do importante evento, mostrando o artesanato de 
nivel internacional que Brasília produz 

Isabel Almeida, Marianne Vicenthinie Neide Borges com Cristiane 
Brasil que tomou posse como presidente do PTE Mulher do DF. A 
cerimônia foi no Windsor Hotel 

Roupa Nova em Brasília 
“Euperguntavado you wannadance? Eteabraçavado youwan- 
na dance? Lembrar você um sonho a mais não faz ma”. Seja 
qual for a sua geração, dificilmente você já não tenha escutado 
esse icônico refrão de Whisky a Go-Go, gravado em 1984,e que 
embala as festas de família e amigos até hoje. A banda formada 
por Serginho Herval, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Cleberson 
Horstheagora Fábio Nestares- novo integrante do grupo, após 
amortedo vocalista Paulinho-, celebram os 40 anos de estrada, 
com uma inédita apresentação no Ginásio Nilson Nelson, em. 
de dezembro. Entre os inúmeros hits emplacados, a banda vai 
apresentar canções como Linda demais, Dona, Volta pramime 
Aforçadoamor. 

Marlene Galeazzi 
marlenegaleazziegmail.com 

A procuradora Dionne Araujo: mfitriá de sua amada fami- 
lia que está chegando do nordeste para uma comemoração muito 
especial Na próxima niversário com uma belísi 
ma festa no Diúmia City Hal. Na ocasião, a querida Dionnetambér 

ição parao Conselho Federal da OAB. Caprichosae 
noé, a procuradora, que cuida de todos os detalhes, já 

montou em sua aconchegante casado Lago Sul, uma árvore de Na 
taldiferente. Além dos enfeites natalinos tradicionais ela aerescen- 
tou fotos dos pais, familiares e mensagens positivas. 

Mei x 
A Lady Letinha Brito, uma das pioneiras mais amadas de Brasília, 
acaba de desembarcar na cidade, após temporada em terras lusi- 
tanas. Além do tradicional giro turístico por Portugal, ela visitou 
parentes que lá vivem. Aqui na cidade já prepara no capricho seu 
tradicional Natal em família. 

RECUPERAÇÃO 

Para alegria dos familiares e das muitas amigas que tem, Ma- 
ryan Rossi se encontra em plena recuperação do acidente 
doméstico que sofreu. A queda foi grande, masa fécorápido 
atendimento, fizeram que recuperasse a fase mais dificil. Já 
está selocomovendo bem e agora é só uma questão de tempo. 
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HEoonia ALSO 
ke MERCADO [H Previsão para o crescimento do PIB cai de 4,78% para 4,71% 

tyCultura gee 

Mercado financeiro projeta 
inflação em 10,18% 
A previsão do merca- a - dos consumidores, como 

do financeiro para o Índi- , ss risco de inadimplência, lu- 
ce Nacional de Preços ao * eroe despesas administra- 
Consumidor Amplo (1P- tivas, 
CA), considerada a infla- Quando o Copom re- 
ção oficial do país, subiu duz a Selic, a tend 

% para 10,18% é de que o crédito 
neste ano. Essa foi a 35º mais barato, com incenti- 
elevação consecutiva da vo à produção e ao consu- 
projeção, A estin mo, reduzindo o controle 

da inflação e estimulando 
aatividade econômica 

Jo Banco Central (BC) PIBecâmbio 
Brasília, com a expecta- 
tiva das instituições para JE As instituições finan- 
os principais indicadores ceiras consultadas pelo BC 
econômicos. reduziram a projeção pa- 

Par; estimati- ra 0 cresc 
va de inflação subiu de 5% nomia brasileira este ano 
para Para 202º de 4.78% para 4,71%. Pa- 
previsão passou de 3, ra 2022, a expectativa pa 
para 3,50% epara 2024 foi raoProdu 
mantida em 3,10% Taxa dejuros básicacheguea 11,25% aoano. (PIB) -asoma de todos os 
visão para 2021 está ra2023e-2024,a previsão édeSelie bens e serviços produzidos no país 

em 8% ao ano (a previsão da sema- . - é de crescimento de 0,51%. Na se- 
pelo BC. A met o Banco Central usa como principal. na passada era 7.75% ao ano) e 7% mana passada, a estimativa de ex- 
selho Monetário Nacional (CMN), é . instrumento a taxa básica de juros, aoano, respectivamente. pansão era de 0,58%. Em 
de 3,75% para este ano, com inter- a Selic, definida em a Quandoo Copom aumentaata- 2024, 0 mercado financeiro projeta 
valo de tolerância de 1,5 ponto per- . pelo O 3 ia — xabásicadejuros,afinalidadeécon- expansão do PIB de 
centual para cima ou para baixo. Ou (Copom. Na última reunião do Co-  terademanda aquecida, eisso causa respectivamente. 
seja, o limite inferior é 2,25% e pom deste ano, marcada para ama- reflexos nos preços porque os juros A expectativa para a cota 
perior de 5.25 . — nhãequarta-feira (8) a previsãodo — mais altos encareoem o crédito ees- dólar subiu de R$ 5,50 de R$ 5, 
as metas são 3,56 e 3,259, respecti- mercado financeiro é que a Seliesu-  timulam a poupança. Além disso,os — para o final deste ano. Para 
vamente, também com intervalo de ba para 9,25% ao ano. Paraofimde bancos consideram outros fatores. 2022, à previsão passou de R$ 5,50 
tolerância 1,5 ponto percentual. 2022, a estimativa é de que a taxa na hora de definir osjuros cobrados paraRS 5,55. 

Indicador Banco faz mutirão 
do mercado de renegociação 
de trabalho 

O Banco do jurídica, que possu- atinge Menor gra (86) come. amais iadim- 
ca nesta semana — plidas oriundas de 
um mutirão de ne- — operações de crédi- 
gociação de dívi- — topessoal,cartãode 

= ” e das que vai até o — crédito, cheque es- 
Produção de veículos tem alta de Fear pena 

e nonais DO EE 
15,1% p novembro, Assim, eleatin-  gamento à vistadas — zer a negociação os 

Balanço divulgado em São Pau houvesumentode6,5%noslicencia- Bu 89 pontos, omenorpe- dívidas vencidas. clientes podempro- 
1o, revela que a produção de veícu- mentos. A entidade destacouainé- tamardesdeabrildesteano Também será pos-  curarasagênciasdo 
los no Brasil registrou alta de 15,1% — dita crise de oferta, provocada pela (78,9 pontos). O Isemp . cível descontos nas banco também os 
em novembro (206 mil unidades), carência global de semicondutores. busca antecipar tendências taxasdejurosepra- canais digitais. Se- 
na comparação com outubro (179 “Mesmo com uma ligeira melhora do mercado de trabalhono zo de até 100 meses gundo a gerência 
mil unidades). Em relação anovem- . de 6,5% nas vendas na comparação País nos próximos meses, — pararenegociaçãoa . executiva da Uni- 
bro de 2020, houve queda de 13,5%... com outubro, os resultados ficaram com base em entrevistas — prazo de operações dade Cobrança e 
Os dados são da Associação Nacio- muito aquém para um mês histo- . comconsumidores. vencidas, conforme — Reestruturação de 
nal dos Fabricantes de Veiculos An- ricamente aquecido”, informou a Em novembro, Os se- banco. Ativos Operadio- 
tomotores (Anfavea). Foram 173 mil Anfavea As exportações tiveram re- te componentes do Iaemp “As condições nais do BB, o muti- 
veiculos licenciados no mês passa- . sultado abaixo do esperado, com 28 tiveram queda, com des- — estão disponíveis rãode renegociação 
do, um recuo de 23,1% sobrenovem- mil unidades em novembro, queda  taque para a situação atu- para mais de 3,5. “visa proporcionar 
bro de 2020. Segundo a Anfavea, foi de 6% em relação ao mês anterior. aldos negócios no setorde milhões de clientes aos nossos clientes 
o pior desempenho para novembro Na comparação com novembro de . serviços e o emprego pre-  - pessoa fisica, pro-. a possibilidade de 
em 16 anos. Em relação a outubro, 2020, houve queda de 36,3%. vistona indústria. dutorruralepessoa — renegociar”. 
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SAMU | Objetivo é estruturar a rede de saúde para aprimorar atuação nessa área 

77 ME Tenca-seina, 07 DE DezEmaRO DE 2021 

www.alo.com.br 

abalhar 0 trauma de forma in- 
tegrada na rede de saúde pública e 
melhorar a assistência aos pacientes 
do Distrito Federal, além de preve- 
nir milhares de mortes por ano. Essa 
é a proposta que um grupo de traba- 
Tho estuda para implementação da Li- 
nhade Cuidado do Trauma no âmbito 
da Secretaria de Saúde do Distrito Fe- 
deral. Aideia foi apresentada ao órgão 
pelo cirurgião de trauma do Hospital 
de Base e representante da Sociedade 
Brasileira de Atendimento Integrado 
ao Traumatizado no DF (SBATT-DF), 
Rodrigo Caselli Belém. A proposta de 
criar um sistema de trauma inclusi- 
vo, abrangendo todo o DF, segundo 
o cirurgião, é uma das primeiras ini- 
ciativas nesse sentido no Brasil. “É 
fundamental esse trabalho de revisão 
e proposição de uma Linha de Cuida- 

Um cadastro nacional vai 
reunir pessoas condenadas 
por crimes relacionados à pe- 
dofilia. A Comissão de Segu- 
rança Pública da Câmara dos 
Deputados aprovou na últi- 
ma segunda-feira (6) o proje- 
to de lei que cria esse cadastro. 
Osdados serão levantados pelo 
Conselho Nacional de Justiça 

Brasil recebe 
mais 1,5 milhão 
de doses da 
vacina da Pfizer 

O país recebeu mais 
1,5 milhão de doses do 
imunizante da Pfizer, que 
chegaram no Aeroporto In- 
ternacional de Viracopos, 
emCampinas (SP). 

Deacordo com o Minis- 
tério da Saúde, a distribui 
cão será feita de maneira 
proporcional e igualitá- 
ria, depois de acordo entre 
União, estados e muniei- 
pios. 

do do Trauma para o DF. Para tanto, 
instituímos esse grupo de trabalho e 
contamos com a experiência de diver- 
sos profissionais para propor as mu- 
danças necessárias para a viabilização 
de um sistema eficaz, capaz de dar 
pronta resposta e, ao mesmo tempo, 
racionalizar recursos, Tão logo o dr. 
Rodrigo Caselli nos apresentou a pro- 
posta, demos seguimento nas ações 
para oferecer mai esse avanço paraa 
saúde”, destaca o secretário de Saúde, 
general Manoel Pafiadache. 

Para o seeretário-adjunto de As- 
sistência à Saúde, Fernando Erick 
Damasceno Moreira, imple- 
mentação dessa linha de cui 
dadoédegrande relevincia, 
poisassume o trauma co- 
mo uma doença estre- 
mamenteprevalent 

Projeto cria cadastro nacional de pedófilos 

com impacto significativo em toda a 
rede de atenção é que demanda ur- 
gência na resposta a uma situação que 
é muito presente no cotídiano da as- 
sistência à saúde. “Temos também a 
noção do quanto isso implica carga de 
doença para a sociedade, todas as se- 
quelas, necessidade de reabil 
de recuperação da saúde. E 
seguirmos olhar e concen 
ços, melhorar estratégias, dinamizar 

umaarticu 
lação entre os níveis de atenção para 

responder 

melhora redecom vistas 

c 

A 
+, 

We 

(CN). Além das informações, 
a ficha contará com foto do 
condenado. 

Entre os crimes estão estu- 
pro de vulnerável; corrupção 
de menores; exploração sexu- 
al de criança, adolescente ou 
vulnerável; e delitos pratica- 
dos por meios digitais, como 
produzir, armazenar, divulgar 

ou expor vídeo de sexo envol- 
vendo criança ou adolescente. 
A matéria é de autoria do de- 
putado Nivaldo Albuquerque e 
será analisada pelas comissões 
de Seguridade Social e Família 
e-de Constituição e Justiça ede 
Cidadania. Como tem caráter 

ez aprovada, conclusivo, u 
não vaia plenário. 

Grupo estuda como melhorar a 
assistência a pacientes de trauma 

melhor ao traumatrará resultados re- 
levantes e que vão propiciar melhor 
qualidade de vida para muita gente”, 
acredita Fernando. 

O grupo trabalha para discutir, 
definir e apoiar a reestruturação de 
centros de trauma e promover aorga- 
nização dos serviços. Além disso, oGT 
tem como competência propor est 

as para registro e monitoramen- 
to de informações que se relacionam 
àLinha deCuidadode Trauma. O gru- 
pose reúne semanalmente durante o 
período de desenvolvimento do t 

do cada encontro duração 
de seis horas. A previsão para conclu- 
são dos trabalhos e entres do proje- 
toé deaté6o dias. Desde setembro, 
0GT'tem se debruçado nos estudos 
sobreo! 

mom ;m 

E POLÍCIA = 

de domicílio das vítimas de 
violência doméstica, a ma- 
tricula deverá ser remane- 
jada para a escola pública. 
mais próxima da nova re- 
sidência. Nesses casos de- 
ve ocorrer a comunicação 
ao Conselho Tutelar com- 
petente. 

O texto aprovado éum 
substitutivo apresentado 
pela deputada Rejane Dias. 
(PT-PI) aos projetos de Lei 
1705/21 e 2797/21, do de- 
putado Benes Leocádio 

Brasil supera 
marca de 
90% da 
população- 
alvo vacinada 

A Campanha de Vaci- 
nação contra a covid-19 do 
Brasil ultrapassou a mar- 
ca de 90% da população- 
-alvo com a primeira dose 
davacina. Com oavançona 
imunização dos brasileiros 
contra a doenç 
tados já ultrapassar 
sa marea, Entre os estados 
que mais aplicar 
meira dose do imunizante 
estão Santa Catarina, Ro- 

Rio Grande do Sul 
o Paulo, 
Para o secretário-exe- 

cutivo do Ministério da 
Saúde, Rodrigo Ci 
so se deve à política do go- 
verno em adquirir, logo no 
início, mais de 550 milhões 
de doses de vacina contra a 
covid-19. Dessas, mais de 
378 milhões já foram dis- 
tribuídas e 314 milhões fo- 

Nós temos um Pro- 
grama Nacional de Imuni- 
zações (PNI), que é forte é 
a hoje uma das maio- 

res campanhas de vacina- 
cão da história do Brasil. 

e juntarmos os outros 
agentes imunizantes do 
Calendário de Vac 
ção brasileiro, ao todo, são 
quase 1 bilhão de doses de 
vacina. Isso só demonstra 
que o nosso Sistema Úni- 
code Saúde é forte, que foi 
capaz de implementare co- 
locar em prática uma cam- 
panha de vacinação tão 
importantee significativa”, 
disse. 

Comissão aprova vaga em escola para 
filho de vítima de violência 

A Comissão de Defe- 
sa dos Direitos da Mulher 
da Câmara dos Deputados 
aprovou na segunda-feira 
(6) projeto de lei que alte- 
ra Lei de Diretrizese Ba- 
ses da Educação Nacional 
(LDB) para garantir que 
filhos de vitimas de vio- 
lência doméstica e fami- 
liar tenham direito à vaga 
na escola pública mais 
próxima da sua residên- 
cia. Conforme a propos- 
ta, caso ocorra mudança 

Segundo a deputada 
Rejane Dias, a medida po- 
de conferir uma melho- 
ra na qualidade de vida 
das vítimas de violência e 
pode amenizar os danos 
suportados pela mulher 
agredida”. 

proposta tramita em 
caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões. 
de Educação, de Seguri- 
dade Social e Família e de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 
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Mulheres do DF brasilidades 
lançam gin com para rir 

cana-de-açúcar Aquele cunhado que 
insiste em pedir dinheiro 

O hábito de sentar em um emprestado; a amiga que 
coloca os outros em uma 
roubada; à namorada ciu- 
menta € controladora; o 
passeio frustrante daquele 
fim de semana; os adoles- 
centes que aprontam com 
os pais; à tia casamenteira 
que quer ver os sobrinhos 
no altar... Em Somos To- 
dos Malas, com olhar pre- 
iso e diálogos afiados, a 
mestre e doutora em Le- 
tras Daniela Yuri Uchino 
faz um raio X da socieda- 
de-mala do século 21. São 
2o histórias cheias de iro- 
nia e brasilidade que, além 
de divertir, ajudam o leitor 
a aprimorar o olhar crítico 
sobre si mesmo, a família e 
os relacionamentos. As si- 
tuações desconfortáveis 
provocadas pelos vários 
pos de “mala sem alça” têm 
por inspiração algumas e 
periências reais da autora 

bar com os amigos ou amigas 
esaborear uma cerveja foidu- 
rante muito tempo conside- 
rado uma atividade comum 
apenas no universo mascu- 
lino, já que algumas pesso- 
as acreditavam que o espaço 
não era adequado para elas, 
Mas, com 0 tempo, isso foi 
mudando, é hoje, de acordo 
com uma pesquisa da Mind- 
Miners, 57% das mulheres 
brasileiras consomem bebi- 
das alcoólicas. E mais do que 
consumidoras, hoje elas que- 
rem ser donas de suas própri- 
as marcas de bebidas. 

“Hoje em dia existem di- 
versas marcas de destilados 
que foram criadas por mul- 
heres, algo que antigamente 
não era visto com frequên- 
cia”, explica Leandro Dias, 
empreendedor e criador do 
curso Lucrando com Bebidas, | Tem início nesta terça- — concedida a grandes contri- Brasília, homenageando Tá- . todososeventosemsusagen- E 
que ensina como ter a pró- | «eira, dia 7 de dezembro, a — buintesda memória e pensa- . niaQuaresma da pessoal no Google escessa | &;ã grande maioria está bar 
pria marca de destilados sem | 54º edição do Festivalde Bra. mentodocinemanacional -e A Mostra Competitiva — diretamenteosfilmesnaton- | da críticas do come 
precisar gastar muito nem.ter | sília do Cinema Brasileiro, o da diretora do filme de aber. também tem início nestater- — Saei. O Festivalde Brasíliado | amamento da sociedade 
uma destilaria. De cada 100 | festivaldecinemamaislonge- . tura, Ana Maria Magalhães. ça, mais tarde, às 2zhgo. Os — Cinema Brasileiro érealizado | Prysíeira. É por isso que o 
alunos do curso, 30 são mul- | vodo país. Apresentadadire- Magalhães  apresen- curtas Ocupagem (Joel Pi- pela Secretaria de Estado de | livro atende à expectativa 
heres, ea tendência é quees- | tamentedoCine Brasília pela ta Já que Ninguém me Ti-  zzini doe, 12mi Pe — Cultura e Economia Criativa | dos leitores; tanto dos que 
Se número cresça cada vez | atriz é apresentadora Maria ra pra Dançar (doc, 91 min, Terra Nova (Diego Bauer fic, . do DF em parceria coma4s- | buscamapenaso entreteni 
mais, já que elas estão cada | PaulaFidalgo,aCerimôniade — 2021, RJ), realizado em ho-  a2mi, M) ficamdis- — sociação Amigos do Futuro, | mento, quanto âqueles que 
vez mais se destacando no se- | Abertura do é transmitida às menagem à sua amiga pes- . poníveis das 22hgo do dia 7. e tem apoio do Canal Brasil, | desejam mergulhar nas ca- 
torcom ideias ousadas ecria- | 20h na plataforma InnSaei.  soal Leila Diniz flmequefica . até às 22h29 do dia 8 de de- — InnSoeiTY, madas mais profundas da 
tivas. TV, onde encontram-se gra- disponível até o fim do fes-  zembro. Às 23h30, O longa. Rio. Em 2021, a curadoria é | obra. 

tuitamenteos 6g títulos pro-  tival Também às 20h, uma Alice dos Anjos (Daniel Lei- assinada por Sívio Tendlere | 
ESPORTE gramados pelo festival até o série de filmes estreiam na . te Almeida, fc, 76 min, 2021, — Tania Montoro. EERTe RES 
[EEE diar4 de dezembro. InnSnei TV nesta terça, res- — BA) é exibido no Canal Brasil. Serviço -— Festival de Brasília | 

Realizada virtualmente, — tando disponíveisatéodia 4. eestreiana InnSoeiáihgods — doCinema Brasileiro SOMOS TODOS 
Ultramaratona tal como toda a programa-  dedezembro. Sãoeles:osno- — madrugada jánoBdederem- — 7a14dedezembrodezom | 

a | ção do evento, a Cerimônia — ve títulos exibidos pela Mos- bro, ficando disponivel atéàs Programação gratuita | 
de natação no tem entre seus participantes, tra Sessentinha, que celebra 22h29domesmodia Nama- Programação completa e 
Lago Paranoá o Secretário deCulturae Eco- o melhor da filmografia bra-  nhã da quarta (8), às 10h, classificações indicativas em 

nomiaCriativado Distrito Fe-  siliense, os dois programas acompanhamos o debate do www festeinebrasiia.com.br 
O Desafio Jacanoá, prova. | deral.Bartolomeu Rodrigues, de curtas do Festivalzinho, filme de abertura, sob a me- . Assista a todos os fimes do 

e os curadores Silvio Tender e programação para criançase  diação de Denise Lopes. Festival na InnSeitv 
de natação em dguns abertas, | Tania Montoro, a cineasta e — adolescentes com curadoria A programação comple- Assista os longas da Mostra 
acontecerá em 18 de dezem- | gestora cultural Olga Futem-  doCINEDUC, eCatadoresde . ta do Festival de Brasília po- Competitiva no Canal Bra- nao 
bro no Lago Paranoá. Comoa | ma — que recebe à medalha História (doc, 75 min, 2016, — de ser encontrada no site do. sil: disponível nos planos de Eres ca 
2º edição aconteceu em 2019, | Paulo Emílio Salles Gomes, — DF), filme que abre a mostra. festival Porlá ousuáriosalva TV por assinatura Oi TV) 
e em 2020 0 evento foi invia- 
bilizado devido à pandemia, a 
ultramaratona é esperada em Primeira paciente com Covid-19 do DF clima de celebração pelo pra- T+ E É 

Pe darei varia lançará seu livro neste sábado emo, 
“O nosso objetivo é ressal- Sendo amante da lei- — depois de chegar de uma do escritório, sempre nor- 

tar os benefícios da natação tura, ela não poderia dei- viagem de trabalho à teada pelos princípios éti- 
em águas abertas, ao mes- xarde registrar nestelivro  ropa. cos e morais que regem 
“mo tempo em que nos despe- toda a sua saga, com o Elafoia primeira pes- a profissão. A Dra. Cláu- 
ditos do ano se encerrando, propósito de contribuir soado DFa contrairado- dia galgou patamares de 

de alguma forma com a . ença, a primeira do Brasil. grande respeito tanto no 
sociedade em geral A ad- — aserentubadae a pacien- meio jurídico como dian- 
vogada Cláudia Patrício, te que chegou ao grau te dos inúmeros. A obra 

saudando o que lá vem che 
gando”, explica Tiago Sato, 
iltramaratonista e um dosor- 

Leio pn lançará, no próximo sá- mais grave e que sobre- “Você vai Viver” rece- 
Gaim a siste, bado (11), o livro “Você — viveu. Advogada e juris- — be esse nome pois foram 
ER o vai Viver” onde conta co- — ta por amor e vocação há. as últimas palavras que à 
Epá RE ss mosuperouos 105diasde mais de 3 décadas. É na — escritora escutou do seu 
Vains (60) 98173-822 internação após ser diag- capital federal que man- — médico antes de ser entu- 

nosticada com Covid-19 té sua residência e sede — bada. 


