
17 DE DEZEMBRO 2021 

ME SEXTA-FEIRA 
E Distrisuição 

GRATUITA 

FESTA DAS YABÁS CELEBRA 
O FEMININO NAS CULTURAS 
TRADICIONAIS DE TERREIRO 

A celebração conta com uma programação cultural 

diversificada e aberta ao público. Neste sábado a partir das 

Bh, na Praça dos Orixás, os candangos curtem, gratuitamente, 

shows, feiras e oficinas: apresentações de Teresa Lopes, 

Orquestra Alada Trovão da Mata, Bando Matilha; Roda 

de Samba, Rodas das Nações Ketu, Jeje, Nagô, Angola, 

Umbanda e Tereco; Oferendas para Preservação Ambiental; 

Feira Gastronômica; Feira de Artesanato Afro e Espaço Erê 

com oficinas culturais infantis. 
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USO DE Congresso promulga vAÇINA CONTRA INFLUENZA 
“trecho restante da PEC) SEGUE DISPONÍVEL NAS 

V ACIN A D A dos precatórios UNIDADES DE SAÚDE 
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PFIZER EMI uia aos bunda UNIDADES DE ATENÇÃO 
eira ode praca moreno PSICOSSOCIAL ADOTAM | 

CRI AN Ç | ES pagra 02 NOVO MODELO DE GESTÃO 

Página 04 

SAÚDE: A exemplo do que ocorreu nos demais grupos, a vacinação em = 
crianças deve priorizar grupos consideradas como de risco. Um ponto muto GDF INVESTE MILHÕES 
importante, ressaltado pela diretora da Anvisa e relatora do processo de NA CONSTRUÇÃO DO 14º 
liberação do medicamento, Meiruze Sousa Freitas, é que pais ou responsáveis 
fiquem atentos com relação ao frasco da vacina, que terá cor laranja. Para 
adultos, o frasco é roxo. A administração da vacina em crianças será de duas 
doses de 10 microgramas com três semanas de intervalo. “O volume a ser 
aplicado é de 0,2 ml em uma seringa de 1 mi” / PÁGINA 02 

E BATALHÃO DA PMDF 
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| EH Imunizante para crianças terá dose menor e frasco na cor laranja Congresso 
Yy === promulga 

| H a = Menortributação  «ã.. 
= para caminhoneiros “cc. critica 

Bolsonaro | O Senado aprovou o osalário mínimo. sor deste segmento por confederações nacionais O presidente do Sena- 
projeto de lei de Jorgi- | — Este projeto con-— todos nós reconhecido, — de representação do seg- | doe do Congresso Nacional, 
nho Mello (PL-SC) que  tém um valor exato da. com iniciativas de abso- mento das micro e pe- | Rodrigo Pacheco, promul- 
muda a tributação de - receita bruta anual má- — luto acerto — afirmou o quenas empresas. gounatarde de ontem (16)os 
caminhoneiros autó- ima aplicável a trans- — senador Marcos Rogerio Dos 4 membros indi- | trechos ainda pendentes da 

E nomos inscritos como — portadores autônomos — (DEM-RO), que leu o re- — cados pelo governo, 3 de- | Propostade Emenda Cons- 
EP | microempreendedores de cargas para enqua-  latório de Irajá (PSD-TO) . verão ser da Receita eum | tituição (PEC) 46/21, a cha- 

individuais (MEI Cami-  dramento no MEL R$ favorávelàproposta. da Subsecretaria de De- | mada PEC dos Precatórios. 
E nhoneiros) no Simples 251,6 mil, compatível O projeto ain- senvolvimento das Micro | Na quarta-feira (15), a Cà- ES Nacional(PLC 147/2019). com a realidade des- da aumenta o núme- e Pequenas Empresas, | mara concluiu a votação dos 

CEI 2]  Peloprojeto,o limite - te setor, euja importân- ro de integrantes do Empreendedorismo e | trechos da PEC alterados no 
POE E] de enquadramento para - cia para o crescimento Comitê Gestor do Sim- — Artesanato. Jáa vaga das | Senado. Uma parte da PEC, 

os MEI caminhoneiros do Brasil é irrefutável. — ples Nacional (CGSN), Confederações será ocu- | com os trechos de consenso 
passa de R$ 81 milanu- Cumprimento o senador — incluindo um represen- pada em rodízio anual | já formado nas duas Casas, 

CEO | aís para R$ 251,6 mil Jorginho Mello, queaqui — tante do Serviço Brasi- entre as Confederações | baviasido promulgadanase- 
ER] | anuais. Já a alíquota a é conhecido quase pela - leiro de Apoio às Micro . existentes. O projeto se- | manapassada. 

pagar para a Previdência alcunha Jorginho Pro- e Pequenas Empre- gue para sanção do pre- | A proposta abre um es- 
Social será de 12% sobre . nampe Mello, um defen- — sas (Sebrae), e um das — sidente Jair Bolsonaro. | paço fiscal de R$ 43,8 bi- 

Ihões para a União gastarem 
2022, segundo divulgado pe- 

Xadrez deve ser incentivado | Recomendações para Noaco que ve apego 
nas escolas, aprova Plenário | uso da Pfizer em crianças | Comoiimie de pagamento 

Asescolas públicas pri- — Diretrizes e Bases da Educa- de precatórios deverá serex- 
vadas dos ensinos funda-— ção(Leig 394, de 1996). Após autorizar o uso da clusivamente utilizado em 
mental e médio deverão Mesmodizendo-seenca- | vacina da Pfizer emcrianças  çõ seguridade social e no pro- 
promover a prática do xa drista reconhecendo osbe- | comidadeentrege 11 anos a grama Auxílio Brasi. O tre- 
drez, determina substitutivo, . neficios da prática do xadrez | Agência Nacional de Vigilân- cho já promulgado abriu um 
aprovadona quinta-feira(16) para o raciocínio, a relatora, | cia Sanitária (Anvisa) apre- a espaço de R$ 64,9 bilhões no 
pelo Plenário, a um projeto . senadora Leila Barros (Cida- o Orçamento de 2022. Ao ser 
da senadora Nilda Gondim dania-DF), considerou que a : d amalisada no Senado, no iní- 
CMDB-PB).O textoseguepa- inserção de disciplinas obri- cio de dezembro, a proposta 
maaCâmarados Deputados. gatórias nos currículos es- | pelas autoridades de saú- foi modificada e precisou re- 
A proposta original do — colares não é atribuição do | de para a imunização des- tomar para análise da Câma- 

Projeto de Lei 2.993/2021 . Parlamento. Ela optou, en- ra Entreas alterações estava 
eratornar obrigatório oenst- tão, pelo texto substitutivo, ão é aredução de 2026 para 2026 
nodosxadrez nesses estabele- trocando a obrigatoriedade do prazo de vigência parnes- 
cimentos, alterando a Lei de as etária se limite de pagamento de 

i É i E precatórios. Outro ponto oia 
inclusão de vinculação dauti- 
lização dos recursos obtidos 
com programas de transfe- 
rência de renda, saúde, pre- 
vidência social e assistência 

res do Grupo de Conjuntura. rotrimest , , E poste irosmrlo ais 
do instituto, a revisão das sé- i caráter assistencial da pro- ries de contas nacionais tri- princi » à 
mestrais feita pelo Instituto quando se consideram os úl- pets 

Brasileiro de Geografia e Es- tios três trimestres do ano. Re pa TRE 
tatística divulgada untocom — O IBGE revisonocrescimen- E q 
o resultado do Produto In- to do valor adicionado (VA) oca em que a vacinação || espaço fiscal para-a imple- 
PERA PERNA, ARTUROS o end NO ocorrer por pelo menos 20 | mentação dos programas todas as bens e serviços pro- 2020, de 2% parag 8%. Data ARG | soci que garaenião room 

forma a serem observadas | da para as famílias mais po- 
por esse período. A sala em | bres! 

Bolsonaro tem mais é que 
uidar do seu próprio dest 

goas muito bem, obrigade 

nele, não o quer maisSeu 

tenta mudar o assun 

mai A Bda Comunicação Lda | FT 
cpa 
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JH Btrito Federal ALGO 

MOBILIDADE [E Durante um mês serão realizadas 320 ações o 

. - Relatório de 
Detran-DF inicia Operação vacinação 
Boas Festas 

O Departamento de tos de confraternização. Se- 
Trânsito do Distrito Federal gundo Peixoto, o principal 
(Detran-DF) dará início à objetivo é sensibilizar as 
Operação Boas Festas, que. pessoas sobre os riscos da 
tem o objetivo de intensifi-. mistura de álcool e direção, 

de fiscalização “O intuito, antes de tudo, é 
destinadas a coibir condu- fazer com ques pessoas te- 
tores que insistem em di- nham consciência de que a 

Ó atitude de beber edirigir po- 
deser fatal, afirma. 

Atéodia 16 dejan Queremos que as pes- 
2022, 0 Detran-DE n soas se divirtam e aprovei- 
rág20 ações de fiscaliza tem esta época de festas 

ão dez operações diárias, com amigos e familiares. 
divididasemb Contudo, tenhamem mente 
de patrulhamento com a. que não podem dirigir após 
abordagem. Os agentes de consumirem bebidas, 
trânsito vão atuar principal- Caso isso ocorra, o De- 
mente nas proximidades de tran estará presente nas 

ruas para fiscalizar e reti- 
restaurantes, setores declu- rar de circulação um cor 
bes, eventoseshows. dutor que coloque, não só do vidas. Assim seguimos Caso ocorra a reinci- 

De acordo com o dire- vários usuários — reduzindo acidentes”, afir- — dência da infração no pe- 
tor de Policiamento e Fis- em risco”, enfatizao diretor ma. De acordo com o Cô- — ríodo de até 12 meses, a 
calização de Trânsito do — Glauber Peixoto. Para o di- digo de Trânsito Brasileiro. multa é em dobro, ou seja 
Detran-DF, Glauber Peixo- . retor-geral do Detran-DF, — (CTB), dirigir após o consu-— R$ 5.869,40. Além das san- 5 226.320 84.000 
to, as operações de fiscali- — Zélio Maia, a fiscalização de. mo de álcool é infração gra- — ções administrativas, se o 
o serão realizadas tanto . trânsito tem um papel fun- víssima, commultanovalor teste indicar concentração 

no periodo da noite quanto — damentalna redução deaci- de R$ 2.934,70 e suspensão igual ou superior a 0,3 mil 
aolongodo dia, emrazãoda — dentes. “A fiscalização tem do direito de dirigir porum grama de álcool por litro de 
ocorrência de muitos even- sido efetiva e tem preserva- ano. aralveolar 

Ampliação da rede 
de drenagem na Epig Astrazeneca 

alcança 60% 
As obras para Acompanhamen- 

construção do via- to e Fiscalização 
duto da Estrada — de Obras, Ricar- 

do Terenzi, explic 
“ que a construção 

z 4 guem dentro do da rede por esse 
Por mês, 500 toneladas de entulho | cronograma est”. método já acam. 
recolhidas em Ceilândia eretara de Obras. uma importante 

No momento, má- etapa da obra que 
Ceilândia produz. lândia mais limpa: O GDF Presente, Elton | quinaseoperários . ninguém vê, uma 

muito lixo da cons- trabalho éintenso. Eo — Walcácer. O adminis- | do consórcio res- — vez que os servi- 
trução civil. De janei- — apoio do Polo Oeste Il. trador de Ceilândia, | ponsável pelo ser- — ços estão sendo 
ro à novembro desse é sempre bem-vindo. Fernando Fernandes, | viço trabalham na executados por 
ano foram 77.576 to- Afinal, restosdeobras, ressalta queodescarte | ampliação da re- baixo da via”, afir- 
neladas de entulhos madeiras e ferros são — irregular de entulho é | de de drenagem ma. Toda essa re- 
coletados de pontos recolhidos de locais um ato irresponsável. | daregião.Alémda — de de drenagem 
irregulares na cidade. onde jamais poderiam — “O descarte irregular | escavação para a em construção vai 
A administração, por ter sido depositados: — de entulho contribui peste o diet Esqui na are 
sua vez, recolhe uma — “Recolhemos 382 to- — também paraqueaci- | q a a Cid e: de ” EP aco re 
grande quantidade  neladas de entulhos - dade se torne suja e peer = qd 
desse material diaria-  somentenaperíodode feia. Orientamosaco- | estáemandamen- Cidade. Para su- toaconstruçãode portar o aumen- mente, O volume re- 29 de novembro a 10. munidade para que o | sitema de die Fona demanda de 
colhido chega a 500 . de dezembro. Como o — descarte seja feito de | agem, em méto- água, essa lagoa 
toneladas mensais. descarte imeguarnão forma correta, alu- | go não destntivo . estásendo amplia- 
fodo mês, durante  éseletivo, àsvezestem — gando um container iner), A ni 5 o se e ie ao o tango | (nel mer) que. da às obras ii NA TU ria 

sministaçãolocalre- mo restos de móveis”, . terialem um dos ts. | xo dava de con. deste ano, encon. BINNPESSDE TONBENE TEENS SEND 
be um reforço de peso — relata o coordenador — papa-entulhos espa- | torno do local. O . tram-se com 85% 
queajudaatormarCei- — do Polo Oeste II do  Thadospelacidade”. | subsecretário de - dosserviços. www. info.saude.df.gov.b) 
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HE Serão substituídas 236 luminárias convencionais; valor do projeto é de R$ 145 mil 
ALO 

[CULTURA 

Iluminação de LED chega a Nova 
Colina, em Sobradinho 

A CEB deu início à mo- 
dernização da ilumin 
ção pública de todo o Setor 
Habitacional de Nova Co- 
lina, em Sobradinho. O 
projeto vai promover a 

o de 236 lumi- 
nárias convencionais por 
novas de LED. “A troca de 

vai ser maravi- 

um bom investimento para 
a nossa qualidade de vida” 
disse Luziene Batista, mo- 
radora de Nova Colina há 
10 anos. O projeto, em par- 
ceria com a Administração 
Regional de Sobradinho, 
rá executado com recursos 
de emenda parlamentar do 
deputado distrital Eduardo 
Pedrosa, no valor de R$ 145 

mil. “A população tem pedi- 
do para quea gente trabalhe 
na pauta de segurança e um 
dos tópicos primordiais pa- 
ra 0 aumento dessa sensa- 
ção é a troca da iluminação 
pública para uma luminária 
mais clara e moderna”, disse 
odeputado Pedrosa 

Durante a inauguração 
do projeto, o presidente da 

CEB, Edison Garcia, falou 
sobre o Programa d 
cientização Energética. ” 
posso assegurar que a tro 
da iluminação pública tem 
sido um grande diferencial 
para a mudança da qualida- 
de de vida da população do 
Distrito Federal. Vamos 
guir firmes na orient 
do governador Ibaneis Ro- 

de fazer com que o DF 
nos próximos três anos est 
ja todo eficientizado com lu- 
minárias de LED", declarou 
Garcia. Além doaumento da 
sensação de segurança, as 
luminárias de LED são mais 
econômicas, possibilitando 
queas contas de energia das 
regiões administrativas re- 
duzamo valorem até q0%. 

fluenza seg 

DF recebeu cerca de 1,1 mi- 
hão de vacinas contra a in 
fluenza, montante do qual 
90,99% foi aplicado, consi- 
derando toda a população e 
não apenas o público-alvo 
inicial da campanha. “A vai 
na contra a influenza é segu- 
meprevine contraas formas 
mais graves da doença”, ex- 
plica a gerente de Vigilância 
das Doenças Imunopreve- 
níveis da Secretaria de Saú- 
de (SES), Renata Brandão. 
“Como a campanha ocor- 
reu em paralelo à v 
contra à covid-19, percebe 
mos que muitas pessoas fica- 
ram temerosasem receberos 
dois imunizantes, mas asdu- 
as vacinas podem ser aplica- 

A campanha de vacina- 
ção contra o virus Influenza 
teve início em abril para al- 
guns gruposespeeíficos Des- 
de julho, porém, de acordo 
com as orientações do Mi- 
nistério da Saúde, a vacina 
foi disponibilizada para toda 
a população, exceto crianças 
menores de seis meses que 
não podem receber esseimu- 
nobiológico. 

Mesmo com a amplia- 
ção, o DF ainda tem cerca 
de 5o mil doses disponíveis 
e não atingiu a meta preco- 
nizada de 90% de vacina- 
cão dos grupos prioritários, 
como crianças, gestantes, 
puérperas, idosos e pesso- 
as com comorbidades. O 

Aproximadamente 27% 
dos tumores malignos de- 
tectados na população bra- 
sileiraoriginam-sedo câncer 
de pele. São cerca de 180 mil 
novos casos da doença por 
ano, com incidência maior 

Prevenção 
contra o 
câncer de 
pele 

nas unidades de saúd 
em 

le 
das inclusive no mesmo dia, 
conforme orientação do Mi- 
nistério da Saúde.” Esteano, 
apenas um caso de influen- 
za AH3N2 foi registrado no 
Distrito Federal. O paciente, 
do sexo masculino, residem 
Brasília, mas contraiu a do- 
ençaem São Paulo. 

queos cânceres de próstatae 
mama, por exemplo. Os nú- 
meros do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) servem de 
alerta para a campanha De- 
zembro Laranja, promovi- 
da pela Sociedade Brasileira 

Retomada das obras no 
Trecho 3 do Sol Nascente 

ede R$ 68.694.144,41 para 
o lote 2. “Concluir as obras 
de infraestrutura do Sol 

cente é uma das prio- 
ridades do governo. Nossa 
expectativa é de que todo 
o processo licitatório esteja 
coneluído em 120 dias pa- 
ra que possamos retomar 
as obras no Trecho 3 logo 
após o término do período 
chuvoso”, afirma o Secretá- 
rio de Obras, Luciano Car- 
valho.As obras no Trecho 
3 foram suspensas em ou- 
tubro de 2019. Antes da 
paralisação, haviam sido 
executados 71,49% dos ser- 
viços de drenagem, 6,08% 
de pavimentação, 29,92% 
demeios fios. 

As licitações para con- 
tratação das empresas 
responsáveis pela continui- 
dade das obras do Trecho 3 
do Setor Habitacional Sol 
Nascente já têm data mar- 
cada. Por questões de logis- 
tica e segurança, as obras 
foram divididas em dois lo- 
tes. Alicitação do lote 1 será 
realizada no dia 18 de ja- 
neiro de 2022. Já a do lote 
2 está marcada para o dia 
19 de janeiro de 2022. Em 
ambos os lotes serão exe 
tados os mesmos serviços: 
pavimentação, drenagem 
urbana, meios-fios, caiça- 
das, sinalização. O inv 
timento previsto é de R$ 
80.501.175,94 para o lote 1 

de Dermatologia (SBD) afim 
de reforçar a importância de 
medidas de prevenção. Com . sição ao sol entre 10h e 16h, 
oslogan”Adicionemaisfator adicionar à rotina o uso de 
de proteção ao seu verão”, a filtro solar e utilizar acessó- 
campanha destaca que, além rios como chapéus, bonés é 
das medidas sanitárias, éne-  sombrinhas. 

cessário também cuidar da 
própria pele. Evitar expo- 

Museu Nacional 

comemora 15 anos 
com três exposições 

Na semana em que co- 
memora 15 anos, o Mu- 
seu Nacional da República 
(Mun), equipamento da Se- 
cretaria de Cultura e Econo- 
mia Criativa (Secec), recebe 
três exposições que dialo- 
gam com presente, passado 
e futuro. À primeira, Segue 
em Anexo, é digital e foi ab- 
erta na quarta-feira (15) 
dia do aniversário do mu- 
seu, permanecendo aber- 
ta até 15 de junho de 202º, 
Já as exposições de Rodri- 
go Sassi, Fora dos Planos, 
no espaço expositivo prin 
cipal, e de Marcelo Brodsky, 
Eterna Diáspora, no meza- 
nino, serio abertas nesta 

17) e ficam em car- 
taz até 6 de março de 2022. 
A mostra Segue em Anexo 
foi organizada pelo proje- 
to Artemídiamuseu, da Aca- 
demia de Curadoria, ligada 
à Universidade de Brasí- 
Jia (UnB), “As esculturas de 
Sassi funcionam nessa espé- 
cie de caligrafia formal que 
faz olharmos de novo para 
os materiais que edificam 
a metrópole”, resume Ana 
Avelar sobre 0 trabalho do 
paulistano Rodrigo Sassi, da 
mostra Fora dos Planos. 

SAÚDE 

Nova UBS no Vale 
do Amanhecer, em 
Planaltina, para 15 

A comunidade do Vale do 
Amanhecer, em Planal 
ganhou uma Unidade Bá 
de Saúde (UBS) com capas 
dade para 200 atendimentos 
diários. A UBS 8 de Planalti- 
na atende uma área de 15 mil 
pessoas e chega para ampliar 
fortalecer a oferta de atendi- 
mento à população em uma 
área de vulnerabilidade soci- 
al, Anova unidade, executada. 
pelaCompanhia Urbanizado- 
rada Nova Capital (Novacap), 
conta com 13 consultórios. 
sendo quatro para méclicos, 
três para enfermeiros, qua- 
tro consultórios de odonto- 
logia, sala de vacina, sala de 
procedimentos -- curativo, sa- 
Jade coleta deexames labora- 
toriais, As UBSs são a porta 
de entrada no atendimento e 
capazes de resolver até 80% 
dos casosdesaúde. Nelas, por 
exemplo, as mulheres podem 
fazero pré-natal. 

ca 



eseus amigos. Da decoração às delícias servidas, tudo foi perfeito, provocando só elogios dos presentes. Linda como uma pequena rosa em tem- 
de primavera, de look colorido, alegre e comunicativa como ela só, Pietra encantou a todos que estavam presentes no seu aniversário. Queela 
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M H I 
A legria das famílias Rabelo e Kouzak, Pietra Liz completou seu primeiro ano de vida em tarde festiva cercada pelo carinho e alegria dos familiares. 

continue assim, irradiando tão bela e intensa luz, são os votos da coluna. Fotos de: Julianni Cici Rabelo. 

Pietra no colo da mãe, cercada pelo pai ea avó Kátia Kouzak. 

DELÍCIAS GELADAS 
Para comemorar o Natal, a Sorbê — Sorvetes Artesa- 
nais, pilotado pela chef sorveteira Anita Medeiros, 
criou sorvete de Chocotone, o de Nozes com baba de 
moça e o de Rabanada. Ela ainda caprichou nos sor- 
vetes tradicionais como o de amora, blue ice, cajuz- 
nho do cerrado, manga com gengibre, morango com 
cumary, entre outros. 

Sa 
Pietra coma mãe, cercada pelos avis 

Mauro Martinho e Silvia Rabelo. 

NIVER 
Nossos abraços de hoje, com votos de um felize abençoado 
aniversário vão para a querida Natanry Osório queestá tro- 
cando de idade. Que ela continve, firme eforte, nasua luta 
emdefesa do Lago Sul, são os votosda coluna 

Marlene Galeazzi 
marlenegaleazziegm: 

aniversariante usou 
um modelito todo colorido, 

A aniversariante entre seus pai, Ana Márcia Rabelo é Zenon Kotzak 

FEIRA DA LUA 
Artesanato de Brasília ocupa espaço nobre na Feira da 
Lua Especial de Natal. Evento está programado para ho- 
je até domingo, com entrada franca. Serão apresentados 
trabalhos de mais de 30 artesãos qualificados pela Secre- 
taria de Turismo do DF 
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MESconomia 

ECONOMIA [BH Setores oferecidos serão divulgados até o dia 16 de fevereiro de 2022 

ANP abre o 3º Ciclo da Oferta 
Permanente sob regime de concessão 

oregime de concessão. A relação 
(CEL), em reu- completa pode ser consultada 

nião realizada por video- acessando site, 
conferência ontem (15), A Oferta Permanente con- 
analisou declar: sistena oferta continua de blocos 
resse apresentada por em- exploratórios e áreas com acu- 
presa já inserita na Oferta mulações marginais localizados 
Permanente e decidiu pela em quaisquer bacias terrestres 
abertura de um novo ciclo, N ou marítimas devolvidos ou em 
informou a Agê processo de devolução na ANP. 
naldo Petróleo, Gás N: De acordo com essa moda- 
e Biocombustíveis (ANP). lidade, as licitantes inscritas po- 

Trata-se do 3º Ciclo da ifestar interesse para 
Oferta Permanente, que se- blocos ou áreas, des- 
rá realizado com áreas sob de que apresentem declarações 
o regime de concessão, pre- de setores de interesse, acompa- 
vistasna versão atual do edi- As demais empresas inscritas que. em participar do terceiro cido, pode- nhada de garantia de oferta, nos 
talda Oferta Permanente tenham interesse em participar do 3º. rãoseinsereveratéo dia 27 destemês. termos do edital vigente. Apresentada 

Os setores oferecidos neste te Ciclo terão até o dia 3 de fevereiro de A sessão pública de apresentação uma ou mais declarações, e aprovada 
rociclo serão divulgados até o dia 16 de paraapresentardeciaraçãodese-  deofertasdo 3º Ciclo da Oferta Perma- toda a documentação, a CEL da Oferta 
fevereiro de 2022. O cronograma está tores de interesse, acompanhada das está prevista para 13 de abril de. Permanente divulga cronograma para 
disponível no comunicado da CEL pu- garantias de oferta, As que ainda não 2022. Segundo a ANP, há 69 empre- realização de um cido para apresenta- 
blicado no Diário Oficial da União. estão inscritas e que tenham interesse. sasinscritasna Oferta Permanes cáodeofertas 

, Depois de 23 anos com — sará a comunicar-se com — para encerrar o Esct que trabalhamos de perto 
FMI anuncia representação no país, o o EMI apenas por meio de. de Representa para apoiar o Brasil no for 

Fundo Monetário Intei contatos com a sede, em es lia até 30 de junho  talecimento de sua política 
fechamento “s!fMDanunionote Washington O minisoda informou o FMI. econômica e configurações 

chamento do escritório no Economia, Paulo Guedes, . em nota. O órgão informou . institucionais”, acrescen- 
244,4, Brasil Aunidade em Brasi havia anunciado que tinha . que pretende manter boas . touo FMI no comunicado. 

do escritório linfecharáas portasemgo — assinadoo documentopara . relações como Brasil. Em evento com empresá 
de junho de 2022, quando encerrar a cooperação en “Esperamos que a alta rios, ontem, em São Paulo, 

no Brasil acabará o mandato do atu- — treo governo brasileiroeo — qualidade do envolvimento — Guedes criticou previsões 
al representante do órgão organismo multilateral. “O do corpo técnico do Fundo — recentes do FMI sobre o 
no país. À partir dessa da- FMI fechouumacordocom . com as autoridades brasi- . desempenho da economia 
ta, o governo brasileiro pas- toridades brasileiras . leiras continue, à medida . brasileira 

BC projeta déficit de US$ 30 | BC projeta Crédito concedido por 
bilhões para contas externas E ão de bancos deve crescer 14,6% 

para 
A projeção do Banco este ano O saldo do crédito 

Central (BC) para o sal- mes concedido pelos bancos 
do negativo das contasex- mento, o órgão reduziu à Ainflação calculadapelo deve crescer 14,6% este 
ternas, neste ano, passou . estimativa decrescimento |  ÍndiceNacionaldePreçosao ano, de acordo com o Re- - 
de US$ 21 bilhões para daeconomiade 4,7% para | Consumidor Amplo (IPCA) latório de Inflação, publi- ee 
US$ 30 bilhões, O resul. 4,4% emrelação ao relató- | deve encerrar este ano em cação trimestral do Banco tiveram a variação do s 
tado corresponde a 1,8% rio anterior, de setembro. 10,2%, considerando a taxa Central (BC). O resulta do revisada de 18% pa- 
do Produto Interno Bru- Segundo o BC, o au- | dejuros(Selic)em9,25%ao | do vem do crescimento de ra 20%, e as com recursos 

to (PIB, soma de todos mento no valor projetado | ano eo câmbio partindo de 18,6% no crédito para fa- Seconds de 14% 
os bens é serviços produ- para as importações es- | R$ 5.65. A informação está mílias e de 9,6% para pes- 17%. Nos financiamentos 
zidos no país) e reflete, tá associado a surpresas | no Relatório de Inflação, pu-  soasjurídicas. a pecado enero 
principalmente, a expee- no crescimento dos pre- | blicação trimestral do Banco À estimativa é maior. para o aumento do cldo 
tativa de menor saldo da — ços dos bens importados. | Central (BC). do que a observada no re- — foramelevadasde 13% pa- 
balança comercial, com — “A dificuldade das cadeias ERREI nene] latório anterior, des2,6%6. TanGiino segmento pis 
aumento da projeção pa- — de suprimento globais | broa projeção parainflação “Essa revisão decorreu de — e de tero para 1 mo dire, 
raas importações, de US$ em atender à demanda | noanoem8.s%. Surpresas positivas nos. donado. O crédito livre é 
230 bilhões para US$ 249 . tem apresentado duração Nesse cenário, ainflação últimos três meses nos. aquele em que os bancos 
bilhões em maior que a esperada an- | [fesriacimadâmeiageede-) saldos nominais de pes- Em autonêmia para em 

A previsão das tran-  teriormente, com impacto | ve ser perseguida pelo BC. soa fisica e jurídica e do. prestar o dinheiro capta- 
sações correntes, que São nos preços. As surpresas | A meta, definida pelo Con- impacto do aumento na . do no mercado e definir 
as compras e vendas de . altistas no valor importa- |  selho Monetário Nacional inflação esperada para astaxas de juros cobradas 
mercadorias e serviços e do estão razoavelmente | (CMN) éde 3,75%, comin- o final do ano”, dizore- dos clientes. Já o crédi- 
transferências de renda — disseminadasnosbensin- |  tervalo de tolerância de 15 Iatório. As modalidades to direcionado tem regras 
do Brasil com outros pa- — termediários, com desta- | ponto percentual paracima de crédito a pessoas fisi- — definidas pelo governo, eé 
íses, está no Relatório de que para fertilizantes. ou para baixo. cas com recursos livres destinado. 
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Codhab divulga lista 

que PJ 

Distrito Federal (G] 

contar com um novo batalhão — obrae partici 

300 polci 

vo 14º Batal 

talhões da apita, com 

treoutras urbanizações 

drados de: 

próximo ano. E 

ALO NA 
PALMA DA 

pç 

IE] 

DF [HZ O govemador diz que pretende convocar todos os aprovados em concurso para a corporação 

Não é só na área da saúde ga, que tem mais de 35 anos e 
está defasada para os padrô 

investimentos do Governo do atuais. Localizado na área cen- 
). Além  tral de Planaltina, o 14º BPM 

de uma UPA e de uma UBS éa unidade mais antiga do DF 
inauguradas num intervalo de e composta por 288 policiais 
dez dias, a cidade também vai. militares. “Fiz questão de vir à 

do lançamen- 
de Polícia Militar. A constru- toda pedra fundamental desse 
ção do quartel vai abrigar até batalhão porque era deplorável 

js, terá investimen- a situação dos militares aqui”, 
to de R$ 7,1 milhões e está ge- . disse o governador Ihaneis Ro- 
rando dezenas de empregos. . cha. Ainda segundo o chefe do 
O projeto arquitetônico do no- Executivo, o governo vai conti- 

ão de Polícia Mi. nuar chamando aprovados em 
litar é da própria corporação e concursos pararecomporoefe- 
segue os padrões de outros ba- tivo. “O que eu poderia fizer ao 

edi longodetrês anoseufiz. Temos 
ficações, uma guarita, umbloco trabalhado com a academ 
administrativo e garagem, en- tada, mas tivemos muitas apo- 

nfra-  sentadorias, Precisamos terum 
estruturas necessárias. A sede . cuidado muito grande para co- 
terá quase doismil metros qua-.. locarmos profissionaisnoscur- 

renconstruídaede- sos de formação e, assim que 
ve ser inaugurada até o fim do . encerrarmos os chamamen- 

te batalhão tos, faremos novos concursos 
vai substituir a estrutura anti- . para restabelecermos o quadro 

lo- 

a am cm o 5 

sa Cato DÊ Segs, 9 e Dee a 0 

de habilitados 
se A Companhia de raisso, a Codhab está re- 

Inves e em cons ru ao Desenvolvimento Ha- alizando um trabalho de 
bitacional do DF (Co- campo em diversas cida- 
dhab-DF) tomou pública des do Distrito Federal, 

e adistribuição de 201uni- — para coleta de documen- 

e Batalhão da Ronomeaia Rios min 
tidas na lista dos atuais — vistas à titulação defini- 
ocupantes dos imóveis tiva dos imóveis. Todo o 
situados na cidade do. projeto, que contará com 
Recanto das Emas, que. o apoio das administra- 
foram habilitados para o ções regionais, terá o in- 
procedimento de regu- vestimentodemaisde R$ 

jo fundiária, por 50 milhões. Os interes- 
Legitimação Fundiária. sados podem consul 
A ação faz parte do pro- relação dos contempla- 
jeto Regulariza DF, que — dos no portal da Codhab, 
tem como meta regulari- clicando em Regulari- 
zar mais de 150.000 imó- zação — Andamento da 
veis até o final de 2023 . Localidade - RA15 — RE- 
com base na Lei nº 986, CANTO DAS EMAS, ou 
de 30 de junho de 2021e no link: RA15-Listagem 
na Portaria nº 82, de 07 dos ocupantes EDITAL 
de outubro de 2021. Pa- 348/2021 

das forças de segurança”, afir- agradeceu o empenho para 
mou governador Ibaneis Ro- que a obra saísse do papel. Ele 
cha “A partir do momentoque também aproveitou para citar 
chamarmos a última turma, o. outras construções em anda- 
concurso será aberto imedia- Esse batalhão é aguar- 
tamente”, completou. Após dado pela comunidade e pelos 
lançar a pedra fundamental . policiais militares há muitos 
daobraao lado do governador anos. Essa é a primeira deuma 
Ibaneis Rocha, o comandante- série de obras que estamos fa- 
geral da PMDE, coronel Már-  zendo. Temos, em fase final de 
cio Cavalcante de Vasconcelos, licitação, 015º Batalhão da Es- 

Campanha vai coletar 
brinquedos para crianças 

As festas de fim de ano — bém coletam amor, carinho 
estão chegando e O Serviço e alegria. Os brinquedos vão Irregularidades em 
de Limpeza Urbana (SLU) já | deixar o fim de ano de mui- 
entrou no clima com a cam- | tas crianças mais feliz”, disse 
panha Natal Solidário. O ob- “ diretor-presidente do SLJ, contratos da Seape 
Jetivo é arrecadarbrinquedos — Silvio Vieira. Para primei- | O governador do  ledo Governo do Distri- 
para crianças carentes do rá-dama do DF e secretária | Distrito Federal, Iba- to Federal para que, num 
Distnito Federal. Seis cami- | de Desenvolyimento Social, | neis Rocha, ou de- prazo determinado de 
nhões da coletadas empresas "Mayara Noronha Rocha, a. | creto determinando a z dias, síveis 
que prestam serviço ao SLU . campanha do SEU contribui | criação de uma Comis- . irregularidades. O gru- 
(Valor Ambiental, Susten- para fortalecer 0 sentimen-, | são Especial destina po é composto por três 
tare e Suma Brasil) já estão to de solidariedade nêstepe- | apurar denúncias de servidores e o trabalho 
iluminados e percorrerão as riodo tão especial do àno. “É | regularidadesem contra- desenvolvido não preju- 
ruas do DF recebendo as do- tempo de fortalecermôsoes- | tospúblicasnoâmbitoda — dicará as apurações em 
ações. O lançamento da ini- — pírito de Natal, estimulando | secretaria de Admini trâmite perantea Contro- 
ciaiva será nesta sexta-feira as ações de amor ao próxi-. | tração Penitenciária (Se-  Iadoria-Geral do Distrito 
(17), às 19h, em frente à fon- mo”, comentou Quandoumã | ape). A determinação foi Federal e outros órgãos 
te da Torre de TV. No diado . erianiga brinca, ela desenvol” | publicada em edição ex- de fiscalização, que tam- 
lançamento, os caminhões — ve a criatividade, estimula a, | tra do Diário Oficial do  bémestejamapurandoas 
iluminados vão percorrer a concentração, a memória e ' | DF. Assim que tomou supostas irregularidade 
Esplanada dos Ministérios, . a coordenação motora. Des- | conhecimento das in- 
Sentido Congresso Nacional. | sa forma, doarumbrinquedo | vestigações desencade- 
retornando à Torre de TV. para uma criança édara ela | adas na secretaria pela 
Antes dissohaverá umaapre- * a possibilidade de gerarme- | operação Maré Alta, do 
sentação do coral do SLU, mórias afetivas repletas de | Ministério Público do 
com a participação dos garis, sonhos e alegrias. “Todo ca- | Distrito Federal e Terri- 
paraa abertura do evento. “A rinho dado a uma criança na | tórios (MPDET), Ibaneis 
ideia é chamar a atenção pa- hprimeirainfância refletirána | determinou a composi- 
raacampanha comos nossos /” fase adulta, tornando-as ci- | ção da comissão com re- 
caminhões enfeitadosemos- — dadãs mélhores”, concluiu | presentantes dos órgãos 
trar queos nossos garis tam- — Mayara Rocha. de fiscalização e contro- 
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Filme local 
ganhalcinco 
prêmiosno / | 
54º Festival de 
ENTE) 

APOLÊMICA SÉRIE ELES (THEM) APOSTA 
NO GÊNERO TERROR RACIAL 

Eros comb a desonra istária ecene ds Estados Unidos da América 

Uma das id 
aceitas da pai 

ris não supeimá 

Crow: A brutalidade física do 
dd gar a violência pico 

lógica no oeste O descontar 
é tão prolongado que pude 
rui um elo este 

espectador que geralmente 
luas 

Escrita por Line Marvin, vas e soc cn hipóleses em ai. Nah 
Uma menina transgêne- — resqueoafastam desuameni  anosquebuscasuaidentidade.  equipequeaproduçãoderhgo | pode acontevero mesa slelas, cada episódio leve 

ro de 11 anos enfrenta as dif na interna. O longa-metragem Não à toa ganhou os prémios conseguiutirarváriosaplausos | met Violência política, or. um nome dilerent na direção, 
culdadeseasbelezas da fasede de drama ficcional Adventode de melhor longa-metragem e comover o público queassis- | 1 ndo não devidlames 5 , Social quando não devidamens 

o, reconhecidas « 
vas que dão 

nec por us Bode moper: 
en teor elo Hehe À site ao tasaa de só 
dica e acusada deh o púllico as expor n 

transição de gênero nos tem- Mar o cor 
pos atuais, Maria, uma criança 
da periferia do DF, nasceu no 
sexo biológico masculino, No 
entanto, elaseidentificacom o 

minino. Católica, fre- 
quentadora assíduo de missas, 
a garota enfrenta, em segredo, 
aspressões religiosas e familia- 

tiuaobrade forma on-line. 
“Ficamos muito felizes 

Filmamos esse filme em 2019 
em 16 dias intensos. E sem re- 
cursos, tudo feito com muito 
empenho por uma equipe lin- 
da e voluntária que topou in- 
vestir nessa linda einspiradora 
história”. 

do premiado diretor e 
roteirista brasiliense Vinícius 
Machado, levou cinco troféus 
no 54º Festival de Brasília do Maria Eduarda Maia - a inter- 
Cinema Brasileiro, um dos  pretedamenina -, melhorma- 
mais importantes Festivais de. quiagem por Alzira Basaipo e 
audiovisual do País. A produ- melhor figurino de Tiago Ve- 

mpressionou ao retratar  nusto. E foi devido a essa sen- 
a história desta menina de 11 sibilidadee ao belo trabalho de 

pelojúripopular, melhor rotei- 
ro de Vinicius Machado, me- 
lhor atriz protagonista para 

te rega 
testemunho de 
clas lesdem a ve sept: À ur 
teem o poder de pe 
segs experiências se 
partilhadas pelas próximas gr 
ações e quem sabe ain em 
alguma medida supe 

À série Eles (Mem) é 
raridade, to. É em parte 

dade de Comp 
Los Angeles q A Taça das Favelas 

encerra os jogos 
celebração O encerramento da quarta edição da 
ão ca Tocadas alas DF cole nestimde 

be ico. E; semana, no Estádio Ciro Machado do Es- 
pírito Santo (Defelê), na Vila Planalto. As 
partidas finais da categoria feminina são 
Jogadas no dia 18/12, à 19h, e as dispu- 
tadelecioe quo lap em, 
às oghgo. Já omasculino define seu cam- 

a tumes que 
NWA. aéo 

n fenômeno Kem 
eli Lamar. Hoje uma cidade 
com uma demog 

ente 1 
aves 50, em plena fhno migra 
vúiada população negra da sul 
para nondeste e cen 

aiuição 
por Debora Ayorinde, revelou 
que precisou de apoio terapêss 
ico o set para gravar a polê 

cena que retrata a origem 
aumáticade sua personagem. 
Them Nos permite ver por 

na lente angustiante a desu 
amização a que forum sub 
tidos ielivíduos negros, mães, 
pais, erianças e a Deatilida 

E no 
| Praça dos Orixás 

Oevento também faz parte do calendário anual 
ocupação da Praça dos Orixás. Há razões relativas 

à simbologia ancestral. mas também de cunho poli 
tico-social para que a festa aconteça naquele local. A 
praça é um ponto cultural que. ainda hoje, sofre com 
atos depredatórios de racismo e de discriminação re 
ligiosa. Dai aimportância de promovê-lo, bem como 
detrabalhar em sua preservação e restauração. Des-| 
deoúltimo ataque. por exemplo. a imagem de Ogum 
aúnda não foi reconstruída 

tos, relata suas expectativas ealesta para a importân- 
ciadoevento diante desse cenário: trabalhamos para 
conceber uma celebração digna da grandeza do femi- 
nino, de toda suas representações, da mulher preta 
brasileira, das mulheres de santo, das mestras, das 
aprendizes, das brincantes, enfim de todas nós. Es- 
peramos, portanto, no mínimo, um festejo magnífi- 
co, pois não merecemos ada menos queisso Assim, 
fazer, mais uma vez, esse encontro paraa Praça dos 
Orixás representa uma troca: a praça nos empresta 

À sur imperiosa importância simbólica e ns devolve- 
moscuidado, honrarias e preservação” 

pedotambémem 18/12, às 15h15, etercei- 
Toe quarto, em 19/12, às 10h40.Os jogos 
terão acesso livre ao público, com portões 
abertos a partir das 12h45. A final mascu- 
lina será transmitida ao vivo pelo canal 
Globo Brasília 

Taçadas Favelas DF- Jogos finais. 
Local: Estádio Ciro Machado do Espirito 
Santo (Defelê) - Vila Planalto, Acampa- 
mento DFL, Trecho 10, Rua Nova, Brasi- 
ia-DF, 70297-400. na 

MPB — A Era dos Festivais com show 
presencial 

O espetáculo “MPB — A 
Era dos Festivais” está de 
volta! Pela primeira vez de- 
pois da pandemia, o retorno. 
com público presencial será 
no Teatro Rival Refit, em 17 
de dezembro. Sucesso abso- 
luto junto ao público carioca, 
com mais de 60 apresenta- 
qões desde a estreia, há cin- 
co anos, atraindo cerca de 16 
mil pessoas, nos mais impor- 
tantesteatros da cidade, o es- 

conta com Nina Wirtti(voze 
percussões), PC Castilho (voz. 
e flautas) e Fabiano Salek 
(vox, bateria percussões). 

O show revive os gran- 
des sucessos da Era de Ou- 
ro dos Festivais da Canção, 
dos anos 1960, que se toi 
ram referência para a músi- 
cabrasileira. Entre esses hits, 
estão “Arrastão” (Edu Loboe 
Vinicius de Moraes), “A ban- 
da” (Chico Buarque), “Dis- 

petáculo tem direçãomusical — parada” (Geraldo Vandré e 
de Edu Krieger (voz. violãoe — Theo de Barros), “Ponteio” 
baixo) e arranjos de Marce- (Edu Lobo Capinam), “Ale- 
lo Caldi (voz, teclados e san- . gria, alegria” (Caetano Velo- 
fona). Além deles, o grupo. so), “Pra não dizer que não 

dedasa ins, À 
lemueraciana América não fi 
construída sem escravidão 

ral suficiente pura oscar ca- 
lufrios, 

falei de flores” (Geraldo Van- 
dré) e“Fio maravilha” (Jorge 
BenJor). 


