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VENDAS NA BLACK FRIDAY 
PODEM SUPERAR AS DE 2020 

Pesquisa diz que 62,5% dos lojistas participarão da Black Friday, vendas podem superar as de 2020 em 5%. Para 

a Fecomercio, o ponto de atenção para os lojistas na Black Friday deste ano é colocar o consumidor no centro das estratégias 
do negócio, proporcionando a melhor experiência de compra, desde o primeiro contato até o pós-venda 
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odernizadaç 
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a 

Estação de 
Brasília Sul será m 
Investimentos são de quase | a” 

RETOMADA A CAPACITAÇÃO | CNI: INDÚSTRIAS VÃO INVESTIR | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO NO 
EM COLETA SELETIVA NO GDF | MAIS EM SUSTENTABILIDADE | PARQUE DO GAMA 
Duas ações já foram realizadas esse mês na Os dados são de uma pesquisa da Ações de preservação foram reivindicações 

Escola de Governo do Distrito Federal. Um Confederação Nacional da Indústria (CN) com da comunidade local em audiência pública 

dos temas abordados foi “Sustentabilidade o Instituto FSB que avaliou a visão dessas da CLDF. Diversos moradores pleitearam a 

na administração pública” indústrias sobre a sustentabilidade desocupação e a preservação do espaço 



2 E Quarta-reias, 17 de novemero oe 2021 

y 
Twittando 

Senador 
comenta 
passagem de 
Bolsonaro por 
Dubai 

[o à preservação d 
Amazônia. Já Guedes, irr 
venta para os investido 
res árabes que o Brasil está 
rescendo “aci 

dia! O desgoverno Bolson 
o) nder, em pleno 
deserto, a imagem de um 
país que não pas 
miragem. tr 

(Bsenadorhumberto 

cpa 

AS de Atas 
SALSA Qualis oco Kar, 

| BE Encontro tratou de projetos para conectar Amazônia por satélite 

.alo.com.br 

Ministro Faria se reúne com 
fundador da Space X nos EUA 

O ministro das Comu- 
nicações, Fábio Faria, se 
encontrou na segunda-fei- 
ra (15) com o fundador da 
SpaceX, Tesla e Starlink, 
Elon Musk. Pelas redes 
sociais, o ministro disse 

que em breve Musk esta- 
rá no Brasil “para conec- 
tarmos as escolas rurais é 
protegermos a Amazônia 
utilizando a tecnologia da 
SpaceX/Starlink”. 

O encontro ocorreu em 
Austin, nos Estados Uni- 
dos. Conforme o Mi 
tério das Comunicações, 
entre os assuntos aborda- 

dos estão o uso da teeno- 
logia para preservação da 
Floresta Amazônica, para 
monitoramento de desma- 
tamentos e incêndios ile- 
ais. 
Elon Musk pediu um plano 
para acabar com a fome: 

Ministros vão debater 
preço dos combustíveis 

A pedido do gover- 
no, à Comissão de Assun- 
tos Econômicos (CAE) 
do Senado adiou a leitu- 
ra do relatório do Proje- 
to de Lei 1.472/2021, que 
cria um “fundo de estabili- 
zação” dos preços dos com- 
bustíveis, instituindo um 
imposto de exportação so- 
bre o petróleo bruto. Em 
compensação, foi aprova- 
do convite aos ministros da 
Economia, Paulo Guedes, 
e de Minas e Energia, Ben- 
to Albuquerque, para audi- 
ência pública sobre a alta 
da gasolina, do diesel e do 
gás de cozinha. A princípio 
a audiência está marcada 
para a próxima terça-feira 
(23). 

Na reunião de terça-fei- 
ra (16), o líder do Govemo 
no Senado, Fernando Be- 
zerra Coelho (MDE-PE), 
reconheceu a importância 
da questão, diante da “vo- 
Iutilidade” do preço dos 
combustíveis, mas alegou 
que é preciso debater me- 
hor o tema para encontrar 
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uma solução. Segundo ele, 
instituir um imposto sobre. 
exportação, além de con- 
trário ao sistema tributário 
brasileiro, reduziria a com- 
petitividade da economia 
brasileira. 

— Nóstodosestamosde 
acordo que é preciso fazer 
algo para conter a volatii- 
dade. O que discordamos 
é à forma. Achamos que o 
fundo de estabilização é um 
instrumento que pode ser 
analisado, mas precisaria- 
mos ter o cuidado de ouvir 
as autoridades, os investi- 
dores, o Ministério de Mi- 
nas e Energia e aqueles que 
têm uma visão mais posi- 
tiva para a criação de me- 
canismos extraordinários. 
—afirmou Bezerra. 

O relator do projeto, 
senador Jean Paul Prates 
(PT-RN), concordou com 
o adiamento, em nome de 
uma “oposição construti- 
va”, mas pediu que sejam 
ouvidos pela CAE já na se- 
mana que vem os ministros. 
Guedes e Albuquerque. 

ja 
Na última segun- 

da-feira (15), o chefe do 
Programa Mundial de Ali- 
mentos (WFP) da ONU, 
David Beasley, deu segui- 
mento à provocação do 
CEO da Tesla, Elon Musk, 
na qual o homem mais rico 

do mundo se ofereceu para 
vender US$ 6,6 bilhões em 
ações da Tesla e doá-las pa- 
ro WEP se a ONU pudes- 
se explicar, em uma thread 
do Twitter, como esse di- 
nheiro seria gasto. O plano 
não é tão detalhado assim 
— dividindo como US$ 6,6 
bilhões seriam gastos em 
quatro parágrafos amplos. 
De acordo com ele, do total, 
US$ 3,5 bilhões serão gas- 
tos com alimentação é lo- 
gística para entrega, US$ 
2 bilhões serão distribuí- 
dosem dinheiro e vales-ali- 
mentação e USS 1,1 bilhão. 

Projeto tipifica injúria 
racial como racismo 

Na semana em que se 
celebra o Dia Nacional da 
Consciência Negra, o Ple- 
nário do Senado se reúne na 
quinta-feira (18), em sessão 
semipresencial às 16h, para 
votar o projeto que tipifica a 
injúria racial como racismo 
(PL 4.373/2020). A propos- 
ta, do senador Paulo Paim 
(PE-RS), alinha a legislação 
ao entendimento do Supre- 
mo Tribunal Federal (STF) 
que, em julgamento, já de- 
cidiu dessa forma. Caso se- 
ja aprovado, o texto seguirá 
para análise da Câmara dos 
Deputados. O relatório do 
senador Romário (Pode- 
mos-R1) é pela aprovação 
da matéria. Para ele, a in- 
júria racial é crime da mais 
elevada gravidade porque 
atinge fortemente a digni- 
dade e a autoestima da vi- 
tima. Na visão do senador, 
trata-se de conduta que ge- 
ra sentimento de revolta fo- 
menta a intolerância e não 
se compatibiliza com os va- 
lores de uma sociedade plu- 
ralelivre de qualquer forma 
de discriminação ou pre- 
conceito. 

Em discurso proferido 
no dia 3 de novembro, Paim 
pediu a inclusão da maté- 
ria na pauta de votação. Ele 
disse que o cenário de pre- 
conceito é uma realidade no 
pais e afasta a ideia dequeo 
Brasiléuma democracia ra- 
cial. 

— Todos as dias, matam 
pessoas pelacor da pele, por 

ser negro. Homens, mulhe- 
res, crianças, idosos. O gri- 
todesocorro e de dor ressoa 
entre nós nas ruas, nos par- 
ques, nas cidades. Há uma 
tristeza interior, que avan- 
ga como um rio sem rumo, 
Quem é negro sabe mui- 
tobemo que estou falando. 
Segundo pesquisa do Atlas 
da Violência, os negros têm 
mais que o dobro de chance 
deserem assassinados. 

O Dia da Consciência 
Negra é comemorado em 
20 de novembro, data des- 
tinada à lembrança da vida, 
da luta e da morte de Zum- 
bi dos Palmares. A pauta 
de quinta-feira traz ainda 
dois itens relacionados ao 
tema, ambos apresentados 
pelo senador Paim. O PRS 
55/2020 eria 0 selo Zum- 
bi dos Palmares a ser con- 
ferido aos municípios que 
adotarem politicas de ação 
afirmativa para combater o 
racismo. A senadora Elizia- 
ne Gama (Cidadania-MA) é 
arelatorada proposta. 

Já o PL 2.000/2021re- 
conhece o sítio arqueológico 
Cais do Valongo, da região 
portuária no município do 
Rio de Janeiro, como Patri- 
mônio da História e Cultu- 
ra Afro-Brasileira, essencial 
à formação da identidade 
nacional, e estabelece di- 
retrizes para garantir a sua 
proteção em decorrência do 
título de Patrimônio Mun- 
dial da Humanidade pela 
Unesco. 

Pix deverá 

ser ampliado 

a operações 
internacionais 

sem internet 

Para os próximos anos, 
o Pix, ferramenta de trans- 
ferência instantânea de re- 
cursos, poderá ser usado em 
operações sem acesso à in- 
temeteemtransações inter- 
nacionais, anunciou ontem 
(16) o presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Cam- 
posNeto. 

Campos Neto fez o 
anúncio em evento especial 
do BC para celebrar 0 ani- 
versário de um ano da no- 
va ferramenta. Segundo ele, 
o Pix ainda não atingiu to- 
doo potencial. “O uso do QR 
Code [Código QR, versão 
avançada do código de bar- 
ras fotografada pelo celular] 
ainda depende de melhor 
assimilação da tecnologia 
pelos usuários”, explicou. 

Apesar de algumas no- 
vidades do Pix dependerem 
de desenvolvimentos tecno- 
lógicos, o presidente do BC 
considerou revolucionária 
a evolução do sistema ins- 
tantâneo de pagamentos, 
que funciona 24 horas por 
dia e permite a transferên- 
cia de recursos entre contas 
de instituições financeiras 
diferentes. "A realidade su- 
perouas expectativas. O uso 
do Pix aumenta mês após 
mês, A velocidade de adoçã 
é a mais rápida do mundo”, 
destacou Campos Neto. 

Até outubro deste ano, 
cerca de 7 bilhões detransa- 
ções foram executadas por 
meio do sistema, movimen- 
tando R$ 4 trilhões. O re- 
corde diário de transações 
ocorre no último dia 5 de 
novembro, com 50.045.289 
operações. O Pixtinha 3481 

usuários (105,24 milhões 
de pessoas fisicas e 7,41 mi- 
Thões de pessoas jurídicas), 
também até outubro deste 
ano. Ao todo, 62,4% da po- 
pulação acima de 18 anos. 
usou a ferramenta para en- 
viar ou receber dinheiro. No 
período, havia 762 institui- 
ções financeiras cadastra- 
das para operar 0 Pix e 87 
em fase de adesão, Entrees- 
sas instituições, estão ban- 
cos, financeiras, instituições. 
de pagamento, cooperativas 
de crédito e fintechs (star- 
tups financeiras). 
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CLDF [E Na próxima semana, os novos profissionais estarão nas ruas do DF 

Jogo para testar conhecimentos 
sobre o Poder Legislativo do DF 

Os cidadãos de Brasília treinamento, como recurso 
já podem testarseus conhe- — pedagógico adicional”, afir- 
cimentos e aprender mais mou. Para o outro coautor e 
sobre o Poder Legislativo . consultor técnico-legislati- 
do Distrito Federalpormeio vo da CMI, Ney Barros Luz, 
de jogo disponibilizado no. osjogos digitais têm grande 
Portal da Câmara Legislati- — potencial para os processos 
va (CLDF). Idealizado por — de aprendizagem” e podem 
servidores da Casa, 0 jogo — ajudar a atraira atenção dos 
“Aprendendo sobre o Poder mais jovens para o Poder 

Legislativo do DF com Nú- — Legislativo e, portanto, para 
meros” foi lançado e pode a própria democracia 
ser acessado porsmartpho- O projeto faz parte do 

penho da CLDF en 
res, Do tipo Perseguição do . ximar os cidadãos do proces- 
Labirinto, ele consiste em so legislativo, com soluções 
responder perguntas sobre — teenológicas que ampliem o 
a estrutura, De acordo com acesso à informação, à trans- 
um dos autores da inic parência e à interação, Entre 
va,o consultor técnico-egis-  asiniciativasem andamento, e 
lativo da Coordenadoria de. Marcelo Dutra dest; 
Modernização e Informá 
tica (CMI) Marcelo Dutr 

nes, tablets e computado- 

todos os cidadãos. Outra distritais. O servidor ressal- 
aopro- — iniciativa que visa dar maior — tou que a CLDF está acom- 

cessamento de informações transparência ao legislativo panhando a “transformação 
estratégicas sobre o DE refe- distrital é o “algoritmo aber digita” que, segundo 

trata-se de uma exp rentes a cada comissão per- to”, Segundo Ney Luz, oobje-  taas pessoase nãoos compu- 
cia-piloto que revela o po-  manente. “Esses indicadores. tivo é revelar como são! faedórei " precdon'entereier 
tencial dos jogos digitais na  sioimportantesparaoacom- os cáleulos do processo legis-  comoa vidadoscidadãos eci- 10.530 229.520 
formação para a cidadania... panhamento elaboração de  Iativo disponibilizandoosal- dadas está se transformando 
Esperamos queasáre políticas páblicas”, frisou. As... goritmos relacionados, entre . ecomo asatividades legisati 
volvidas com formação informações, que serão con- outros, às regras de votação, vas podem ter essa expansão 
mileme possamadotaressa . solidadas em painéis, ficarão aos quóruns regimentais e . emrelaçãoaousod 
estratégia em programasde — disponíveis aos deputados — ao quantitativo de deputados giasda Computa 

Moradores pleiteiam Eme ai 
ações de preservação ape | oiaaciados 
no Parque do Gama 

Ações de pre-  sário que as áre 
servação e gestão . as reservadas para 
no Parque Ecoló- — parques perma- 
gico do Gama fo-  neçam nessa ca- 
ram reivindicações tegoria e tenham 
da comunidadelo- — infraestrutura pa- 

Dirigentes são homenageados pela | cai em audiência raquea população 
CLDF com Moção de Louvor pública da Câma- . possa usuiruídas, 

ra Legislativa, em argumentou. An- 
evento mediado . tes Parque Viven- 

Dirigentes da Po- homenagem a cada . tavam dormindo, es- | pela deputada Jú- cial e Urbano do 
Jícia Civil do Distrito. um de vocês que colo- — távamos cumprindo | lia Lucy (Novo) e Gama, a área de 
Federal (PCDF) fo-  caram a vida em risco . a nossa missão”, afir- | transmitido ao vi-  302hectaresfoire- 
ram homenageados — para manter a socie- mou. Também agra- | vo pela TV Câma-  categorizada, em 
com Moção de Louvor dade em segurança”, — ciada com a moção, | ra Distrital (canal 2019, como Par- 
da Câmara Legislati- afirmou. O delegado. a diretora do Institu. | 9:3)epelo YouTu- — que Ecológico do 
va pelos “relevantes -geral, Robson Cân- to de Medicina Legal | be. Ao chamar a Gama, uma Uni- 
serviços” prestados à dido da Silva, um dos (IML), Márcia Cris- | atençãoparaopo- dade de Conser- 
sociedade durante a homenageados, agra- tina dos Reis, ressal- | lencil da região, — vação (IO oba 
pandemia. A cerimô-  deceu à CLDF, em . touque houve esforço | Lioydestaonque, — gestão do Instituto 
nia foi realizada nase- nome de Delmas- “muito grande” para | do iodecidade o tal (Ibram), devio 
de da PCDF. O autor so, pelo reconheci- — atender a sociedade | Gorador trabalha doa seus abibutos 
da iniciativa, deputa- mento do trabalho da durante a pandemia. | Mratica esporte, ambientais, como 
do Rodrigo Delmasso PCDF. “Tenho mui- “É muito gratificante | &osfruta do lazer as nascentes, Lucy 
(Republicanos), des- to orgulho de receber — este reconhecimento. | atemacessoaum contextualizou 
tacou a “atuação bri- — essa moção. Os nos-— Trabalhamos em um meio ecologica- ue, atualmente, ê Thante” das forças de . sos policiais são pro-. momento de muita | mente equiiteado . diversasocupações | Pai alada aU aU Sua 
segurança durateto- . fisionais valoroso, . tensão, tendo cuidado | perto do cal on. coocamemrisoo | NNE TENS TN 
do o período pandê- — que não arredaram o comosprópriosservi- | de mora. Por esse. potencialecológico 
mico. “É uma singela — pé. Quando todos es- — dores! motivo, é neces- — doparque. www. info.saude df. gov.br/ 
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DF Investimentos são de quase R$ 8 milhões, para substituir cinco sopradores e adequar as instalações da ETE 
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Com o objetivo de dimi- 
nuir os custos de manuten- 

jo e o consumo de energia 
trica, a Companhia de Sa- 

neamento Ambientaldo Dis- 
trito Federal ( 
modemizar à 
Tratamento de E 
lia Sul (ETE Sul) com a subs- 

tituição de cinco sopeadores 
dear. O investimento será de 
R$7:726.391,04 paraatroca 
dos equipamentos e adequa- 
ções necessárias às instala- 
ções. A ordem de serviço foi 
assinada com a previsão de 
conclusão das melhorias em 

a. Os sopradores de ar 

Ce = 

uam no sistema de aera- 
o da ETE Sul. Nessa esta- 

ção, os esgotos passam por 
várias etapas, entre las as de 
tratamento preliminar, pri- 
mário, reatores biológicos e 
polimento final. Essenciais 
ao processo de tratamento 
dos esgotos, os sopradores 

Estação de Tratamento de Esgoto 
Brasília Sul será modernizada 

são equipamentos utilizados 
para fornecimento de oxigê- 
nio aos microrganismos ae- 
róbios presentes nos reatores. 
biológicos. Para o gerente de 
ngenharia e Desenvolvi- 

mento da Caesb, Marcos Fe- 
lipe Barboza, a substituição. 
dos sopradores da ETE Sulé 

importante porque os atuais 
equipamentos vêm operan- 
do desde quando a estação 

i inaugurada, há aproxi- 
madamente 28 anos. “Os 
novos sopradores possuem 
menor custo de manutenção 
emelhor eficiência energéti- 
ca”, explicao gestor. 

Nomeados 
professores 
e GDF zera 
cadastro 
reserva 

A educação pública do 
Distrito Federal ganhao re- 
forço de 337 professores. 
efetivos. 

Os profissionais da 
educação pública foram 
nomeados pelo governa- 
dor Ibaneis Rocha em ceri- 
mônia no Palácio do Buriti. 
Com oato, fica zerado o ca- 

dastro reserva para a Car- 
reira Magistério e chega-se 
à marca de 3.337 servido- 
res da educação nomeados. 
pela atual gestão em me- 
nos de três anos. Dos 337 
nomeados, 314 terão car- 
ga horária de 40 horas e 
vão dar aulas de atividades 
em anos iniciais do ensino 

fundamental em biologia; 
ciências naturais; filoso- 
fia; física; geografia; hi 
tória; espanhol; francês; 
inglês, quimica; sociolo- 
gia e língua portuguesa. 
Os outros 23 terão jornada 
de 20 horas e vão lecionar 
administração; farmáci 
fisioterapia; mutri 

odontologia. “Já nomeei 
3:337 servidores da edu- 
cação ao longo desses trés 
anos e vamos fechar nosso 
mandato como o governo 
que mais nomeou servido- 
res públicos na história do 
Distrito Federal”, destacou 
o governador Ibaneis Ro- 
cha. 

A Secretaria do Meio 
Ambiente (Sema) reto- 
mou, em novembro, à ca- 
pacitação das comissões de 
Coleta Seletiva Solidária re- 
alizadas junto aos órgãos e 
entidades públicas do Go- 
verno do Distrito Federal 
(GDE). O foco é a conscien- 
tização de servidores públi- 
cos quanto à importância e 
os beneficios da redução da 
geração de resíduos e da se- 
paração adequada no am- 
biente de trabalho. “Com o 
retorno das atividades pre- 
senciais, a Sema mobilizou 
seus servidores no refor- 
go da prática”, explica a ge- 
rentede Implementação da 

Política de Resíduos da Se- 
ma, Maria Fernanda Tei- 
xeira, instrutora do curso. 
A Sema é responsável pe- 
la coordenação geral, mo- 

ão, sensibilização e 

ria é um programa impor- 
tantissimo para promover a 
separação dos materiais re- 
cicláveis e a sua destinação 
para cooperativas de cata- 
doresno DF. 

Além de sensibilizar os 
próprios servidores, pode- 
mos, por meio do exemplo 
nas repartições públicas, 
fazer com que os cidadãos 
também participem da 

Retomada a capacitação em coleta 
seletiva no GDF 

coleta seletiva”, observa 
Maria Fernanda. Duas ca 
pacitações já foram reali- 
zadas esse mês na Escola 
de Governo do Distrito Fe- 
deral (Egov) para membros 
das comissões de coleta se- 
letiva de suas respectivas 
instituições e demais servi- 
dores que se interessaram 
pelo tema. Foram capaci- 
tados 85 servidores de 41 
instituições do GDF, e em 
2022 serão abertas novas 
turmas. “Esse programa 
esteve suspenso em gran- 
de partedas instituições de- 
vido ao teletrabalho, mas. 
agora vamos retomá-lo 
com força total. 

RENOVADF já recuperou 
130 espaços públicos 

Morador do Recanto 
das Emas, Marconi Neri da 
Costa, 24 anos, estava à toa 
em casa quando visualizou 
uma notícia nas redes so- 
ciais do Governo do Distri- 
to Federal quelhechamoua 
atenção. Era a hora de fazer 
um curso profissionalizan- 
te oferecido pela Secretaria 
de Trabalho, o RENOV 
DF, que, desde junho deste 
ano, mudou a realidade de 
muitas pessoas no DF. Tra- 
ta-sede projeto de qualifica- 
ão profissional e social nas 

áreas de jardinagem e cons- 
trução civil, com oportuni- 

dade de entrar no mercado 
de trabalho, desenvolven- 
do o que aprenderam, re- 
cuperando vários espaços 
públicos. “Posso sair d 
se curso e já trabalhando, 
o que é muito importante e 
animador nesse momento 
que estamos vivendo”, diz, 
referindo-se à pandemia. 
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manhã, o Sultanato de Omã celebra o quinquagésimo primeiro dia 
AS seu Renascimento, com a população determinada a preservar os 

anhos e conquistas do líder de sua marcha vitoriosa, Sua Majesta- 
Sultão Haitham Bin Tarik. Ele, desde quando assumiu o cargo, em 11 

de janeiro de 2020, afirmou sua busca para elevar seu país com uma condi 
ção de vida melhor para o povo. O apelo de Sua Majestade é para que o povo 

tivamente para fornecer “tudo o que contribui para enriquecer 
de desenvolvimento, progresso e prosperidade”, um dos princi- 

pios do Renascimento Renovado de Omã e sua era feliz. Tudo isto para al- 
cançar o “grande objetivo nacional”, que é o Omã continuando a ser a meta 
suprema em tudo o que fazem e buscam alcançar. E os resultados começam 
a ser vistos em termos de modernização de legislações, leis, mecanismos e 
programas de trabalho em vários campos, mantendo suas tradições. Para- 
béns ao povo dessa linda terra. 

HAPPY HOUR DA GARROTE 
atricia Garrote, candidata 
recebeu cerca di 

Conselheira da OAB-DF na chapa Avança Mais OAB, do Délio Lins, 
o advogados no último sábado para um happy Hour dos mais movimentados. 

O aniões a advogada Pa 
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Pesquisa diz que 62,5% dos lojistas 
participarão da Black Friday 

Uma pesquisa da Asso- 
ciação Brasileira de Lojistas 
de Shopping (Alshop), fei- 
ta em todo o país, mostrou 
que 62,5% dos 1,2 mil asso- 
cíados farão promoções em 
seus pontos de venda duran- 
tea Black Friday (sexta-feira 
preta), no fim de novembro, 
enquanto 18,8% dos lojis- 
tas gostariam de participar 
da data, porém, não conse- 
guirão devido ao aumento 
decustos que pressionamos 
preçose as margens de ven- 
da. Os que admitiram que 
não vão participar são 12,5% 
e os que apostarão apenas 
em promoções va internet em 
formas de e-commercesão 
mo asim, a expectativa da Alshop com 
relação à data é positiva, podendo su- 
perarosnúmerosde 2020 em 5%. "Sa 

Petrobras 
reduz 
despesas 
com juros e 
encargos 
de dívida 

bemos que o varejo tem se erguido aos 
plata-— poucos, emesmodiante daaltadospre- 

Hes- ços, em conversas com outros empre- 
sários, há muito mais otimismo para. 
essa nova fase”, disse o diretor institu- 
cionalda Alshop, Luis Augusto defon- 

As despesas da Petro- 
bras com juros e encargos. 
de dívida financeira regis- 
traram queda no terceiro 
trimestre de 2021. O valor 
somou US$ 669 milhõe: 
31,1% abaixo dos US$ 971 
milhões gastos no mesmo 
período de 2020. 

De acordo com a com- 
panhia, na comparação 
dos nove primeiros meses 

Beneficiário do Auxílio 
Brasil pode c onsultar 
parcelas pelo Caixa Tem 
Os beneficiários do Au- 

ílio Brasil podem consultar 
a disponibilidade do benef- 
cioeo valor das parcelas pelo 
aplicativo Caixa Tem, utili- 
zado para movimentação da 
conta poupança digital da 
Caixa, 

Criado ano passado para 
o pagamento do auxílioemer- 
gencial durante a pandemia. 
de covid-19 e estendido a ou- 
tros programas sociais, oapli- 
cativo ganhou a nova função 
com o início da operaciona- 
lização do Auxílio Brasil, que 
começahoje. Pelo Caixa Tem, 
êpossivelpagarboletosecon- 
tas, como água e telefone; fa- 
zer compras pela intemet e 
pelas maquininhas em diver- 
sos estabelecimentos comer- 
ciais, com o cartão de débito 

virtual e QR Code; transferir 
recursos paraoutras contas; e 
sacar valores em espécie nas 
casas lotéricas, sem o uso de 
cartão. A Caixa ainda dispo- 
núbiliza aos beneficiários do 
programa O aplicativo pró- 
prio do Auxílio Brasil, onde 
também é possível consul- 
tar o beneficio e as parcelas, 
o calendário de pagamento 
e informações sobre o pro- 
grama. Segundo Guimarã 
para quem possui o apical 
vo do Bolsa Família, ele será. 
atualizado automaticamente 
para o do Auxílio Brasil. Em 
caso de dúvidas, a central te- 
lefônica 1u da Caixa funciona 
desegunda a domingo, das 7h 
às22h. Além disso, obenefici- 
ário pode consultar ositecai- 
xa gov br/auiliobrasi. 

de 2021 com igual perío- 
do do ano passado, o recuo 
também é significativo. O 
total saiu de USS 2,8 bi- 
Ihões paracercade US$ 2.3 
bilhões, o que representa. 
redução de 17,9%. 

Para o diretor Finan 
ceiro e de Relacionamento 
com Investidores, Rodri- 
go Araújo, a diminuição do 
gasto comserviçodadivida 

Projeção da 
inflação sobe 
para 9,77% 

A previsão do merca- 
do financeiro para o Índice 
Nacional de Preços ao Con- 
sumidor Amplo (IPCA), con- 
siderada a inflação oficial do 
país, subiu de 9,33% para 
9,77% neste ano. Ea 32º ele 
vação consecutiva da proje- 
dão. 

A estimativa está no Bo- 
Jetim Focus, pesquisa divul- 
gada semanalmente pelo 
Banco Central (BC) com a 

para os principais indicado- 
res econômicos. Em outu- 
bro, puxada pelo aumento 
de preços de combustíveis. 
e alimentos, a inflação ace- 
lerou 1,25%, a maior para 
o mês desde 2002, de acor- 
do com o Instituto Brasiei- 
ro de Geografia e Estatística 
(BGE). 

- = 

so. Segundo ele, mesmo com a alta do 
dar e o aumento de custos indiretos, 
as consumidores podem visitar as lo- 
jasesperando descontos significativos. 
“Os descontos não serão tão genero- 
soscomo nos anos anteriores, mascom 

é mais uma demonstração 
do processo de reequilbrio 
financeiro atingido pela 
Petrobras. 

Segundo Araújo, esses. 
juros e encargos são refe- 
rentes aos empréstimos. 
que à empresa contraiu, 
valores que eram reverti- 
dos para credores. “Agora, 
parte desses recursos es 
tão disponíveis para aloca- 

certeza farão a diferença para o 
consumidor que está em busca 
de smartphones, eletrodomésti 
cos ou até outros produtos que já 
estejam no radar. O importante é 
aproveitar adatae pesquisar para 
encontrar bons descontos”, afir- 
mou. À Federação do Comércio 
(Fecomercio) de São Paulo aler- 
tou para o fato de que a prepa- 
ração para a data requer atenção 
dos lojistas na hora de identificar 
o limite de descontos para atrair 
os consumidores sem compro- 
meter ofluxo decaixa,aindamais 
diante de um cenário de incerte- 
zas econômicas e com indica- 
dores de consumo deteriorados 

(desemprego emalta inflação, deterio- 
ração da renda e crédito mais caro), Por 
outro lado, alguns pontos críticos de- 
vem ser analisados quanto à Black Fri- 
daydesteano. 

ção em projetos rentávei 
e que geram valor para a 
companhia ou para serem 
distribuídos aos acionis- 
tas, sendo a sociedade bra- 
sileira a maior beneficiada, 
com cerca de 37% dos va- 
lores retornados, que se 
somam aos quase R$ 180 
bilhões em tributos que es- 
peramos pagar em 2021”, 
disse. 

BC aponta piora “quantitativa 

e qualitativa” da inflação 

O presidente do Ban- 
co Central (BC), Rober- 
to Campos Neto, disse 
que, diante de um cená- 
rio de piora “quantitativa 
e qualitativa” da inflação, 
a autoridade monetária do 
pets terá um trabalho difi- 
cile desafiador, em um ce- 
nário de alta nos preços de 
alimentos, combustíveis e 
deenergia. Na avaliação de 
Campos Neto, além do pro- 
blema de inflação interna, 
o Brasil está “importando 
inflação de outros países”. 
Ele ressaltou que para con- 
tornar essa situação, será 

queo paístem condiçõesde 
terum crescimento susten- 
tável mais alto”. As decla- 
rações foram dadas no IX 
Fórum Jurídico de Lisboa, 

em Lisboa. O presidente 
do BC disse que, em parte, a 
inflação que vem sendo re- 
gistrada em diversos países | 
está relacionada à “maior 
injeção fiscal da história 
mundial”, medida adotada 
como objetivo de amenizar 
os efeitos da pandemia na 
economia. 

Com a pandemia, o ce- 
nário mundial ficou dife- 
rente do que se imaginava, 
“com uma rápida e volá- 
til mudança de cenários, 
em termos de erescimen- 
to e de perspectiva de in- 
fação”. Governos ficaram 
“em pânico”, semsaber, até 
então, a real dimensão do 
problema. O presidente do 
BCapontoualgunsdosmo- 
tivos que não possibilita- 
ram, ao Brasil, se beneficiar | 
daaltados preços das com- 
modities. 
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SAÚDE EB Reíorço será aplicado 5 meses após segunda dose Guilherme Campelo na 

disputa pela OAB/DF 
o) Guilherme Campelo, jo- A) A parceria de nossa 

- vem advogado que traz no gestão com a Anoreg (Asso- 
n a ciação dos Notários e Regis- 

ria advocacia, sempre teve tr9) O objetivo seria facilitar 
é Dr e a vida dos advogados usando um olho crítico em relação intervalo de dose reforço “=: =: Poristo, ea pedido decote Sis qu E 

eral 

para eles trabalharem, gas e amigos, resolveu en- 
irentarograndedesafoque B) A implantação de 

O Ministério da Saúde uma dose do imunizante - nú- é o de transformar a OAB/ creches, não apenas aqui no 
anunciou, ontem (16), à redu: 

o do intervalo de tempo pa- 
ra aplicação da dose de reforço 
da vacina contra a covid-19 
dos atuais seis meses para cin 
co meses, A deeisão, que será 
implementada pelas secret: 
riasdeSaúde dosestados emu- 

mero que Segundo a pasta re- DF em uma entidade re- Plano mas em todas as sub- 
presenta 88% do público-alvo almente representativa de .. seções para que os filhos dos 
previsto no plano nacional de todas as advogados e alvo- associados fossematendidos, 
Vacinação contra a doença No gadas totalmenterenovada,  fcitando o di adia do pro 
entanto, cercadezimilhóesde mais operante e com novos soma 
pessoas ainda não retornaram projetos Daisurgiusuacan- 90 Portal der 
para tomar a segunda dose na —. didatura à presidência da. janso parents à anais 
data prevista Segundoascee- . OAB/DF pela Chapa "Nova. emtemporel mosrandoto- tária de Enfrentamento à Co- Ordem 0-0 Advogadoem1  dososgestose reias 
vid19, Rosana Melo, pessoas. o Lugar” quetem como vce 

se 34 amos for- a advogada Deborah Brito, D) Uma vez por mês, a 
esa a melcria dos qu seia sede seria transferida para 

aquelas que receberam a Jans- não compareceram paratomar ria geral, Jomíle Peles, de uma das 14 Subseções pa 
sen, que passa à contar com pia A das pera asegunda dose otramudan Taguatinga, Secretaria Ge. despechar Una maneradas deguhda dose aplicada 12,47 milhões de pesscos aptas — pais e mais de 297 milbões já cassunciadapelapastadisros. Ay nas subseções trabalharem dire 

E se qe = po art (a pesa a Ajanta, tamente com o presidente 
gundo 0 Ministério da Saúde, e meses. Mais de 157 milhões também fzer reivindicações 
mais de 350 milhões de doses... de pessoas tomaram ao mens apresentar sugestões 

nícípios, contempla todas as 
pessoas acima de 18 anos, in 
dependentemente do grupo 
etário ou profissão. Inclusive 

será suficiente para atender — dasvacinas contra acrvid-i9já 
à demanda. Atualmente, há — foram distribuídas para todo o 

joe Borges, 
peito à vacina da Janssen que do Plano Piloto, e Tesourei 

licada em dose única e ro Dr.Carlos Alberto Ara 
passará ater duas doses. de Souza, da Estrutural, Em 

conversa com o Alô Bras E) Ampliar na sed 
lia, o Dr. Guilherme Capria-  subseções a estrutura com 
ta Vaccaro Campel mais computadores e tudo o 

CNI: indústrias de pequeno porte vão ques que or necessário para ouso 
: a a eos énúnicaquenãoédaeliteou coletivo dos advogados. 

investir mais em sustentabilidade demmpoequesntetiando, py Retomar o P êatinicachapadosadog. E Retomar o Prêmio 
dos que aé gor, nãotive- — Jaci mini do Supremo 
ram vezna Ordem” Toba Federal que ando polo, crio no Congreso Alô Brasília- Quais são — Nacional, a primeira Comis aspropostas-ásicasdaChapa ão dos Direitos Humanos aOrdem? lejá oito patrono dos advo- 

gadosdo DF. 

dois meses após a primeira - e 
a dose de reforço. Ele garantiu 
que o estoque de imunizantes 

Amaioria das industrias de peque- para evitar o desperdício de energia e. 
noporte(559%) tem intenção de investir — deágua jásão adotadas por 90%e 89% 
mais nos prósimos dois anos na imple- das empresas desse porte, respecti 
mentação de ações sustentáveis, para . mente. Já a gestão de resíduos sólidos 
uma transição para a economia de bai- é uma realidade em 85% dos negócios. 
xo carbono. Paraqutras(37%Jostecur- De acordo com a pesquisa, três em ca- 
sosdevem ficarno mesma patamardos da quatro (76%) executivos afirmam Guilherme Carffdo= 
atuais é apenas 4% afirmaram queesse — que setor industrial, considerando o São muitas, pois à Ordem é 
investimento deveser reduzido. ambientedenegóciosno Brasi hojeem carente em myftos aspectos, 

Os dados são de uma pesquisa da — dia, emserga o tema sustentab queixa constante dos advo- 
Confederação Nacional da Indústria . como umaoportimidade: gados, mas podemos iara 
(CNT) como Instituto FSB que avaliou. Epara quase umtergodeles a agen- gumas 
a visão dessas indústrias sobre a sus-.. da de sustentabilidade envolve mais 
tentabilidade. Segundo a entidade,em . oportunidades do quê ristos. Apenas 
alguns quesitos, as indiistrias de pe firmaram que há mais riscos que 
queno porte estão avançadas. Mesmo. oportunidades ou só riscos. Para 16% 
em meio à pandemia de covid-19 eà — dos executivos Eonsilltados, o finan- 
crise econômica, 20% dos pequenos — ciamento aações sustentáveis eacons- GuihermAE 
negócios industriais aumentaram in- . cientização da sociedade deveriam ser que sem elas, pratica 
vestimento nesse tipo de ação. Ações — prioridades do governo. menteem nada mudaria 

ju E estrutura da Ordem, 

nó Brasília-Vamos, 
então, definir citar as que 0. 
candidato considera as mais. 
importantes? 
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ARTE HM va ess intao coie de 27 de novemiro a 5d dezembro de 2021 À 
ESA 

Primeiro olhar: Artes Cênicas 

acessos anmomure —| para a Primeira Infância 
Contato: redacao talheres. com br | Realizado pela Cia LaCa- — tesCênicasparaa Primeiraln- — desetembrodez021doGDFe 

sa Incierta, o festival Primeiro — fanciaapresentaumavigorosa nosprotocolosdo Sese/DF.Os 
| Olhar é uma ação consolida. programação conectandogru- . ingressos custam R$ 20 e R$ 
da no campo das criações cê- . posdeartescênicasdo Distrito 10 (meia) e podem ser adqui- 
núcas voltadas pars o público. Federal e artistas latino-ame-. ridos antecipadamente pelo 
entre zero e seis amos (a pri. ricanos de destacada extelén- . e-mail: primeiroolharingres- 
meira infância) e seus pais. . cia Entre 27 de novembroe 5 q 
Idealizado pelo diretor Car- de dezembro serão realizadas 
Jos Laredo e pela atriz Clari-. 18 apresentações de 2espetá- 
ce Cardel, o evento retoma culos de dança, entro e músi- 
eme021 cumprindo um papel ca e duas exposições voltadas 
ainda mais importante, dado . para póblico da primeira in- 
olongo periododeisolamento  fância. Parte da programa 
emcasaao qualascriançasfo- ção é exclusiva para a Creche 
ram submetidas por conta da. Cantinho do Girassol, em Cei- 
pandemia de Covid-19 - pri- — Jândia; e as apresentações no 
vadas momentaneamente de Espaço Cultural Renato Rus- 
manifestações culturais e dos so (508 Sul) podem ser con- 

O Nond Fistival acontece, desta ve, mo Lana Drinks | rituais de sociabilidade an- feridas pelo público em geral, 
A Fo (Seo de Clubes Sal) O evento de came see | tes parte do cotidiano. Viabi- com lotação de até 50 pesso- 
aliado ao doing, otro ias 21 e 2d verbo, das | lizada com aporte financeiro . asemcada uma - respeitados 
12h Bh. Os impresa pat de R$ 16 Gnival po | do Fundo de Apoio à Cultura os protocolos de prevenção à 
alem se adquiridos pelo e womenonttivacvenbe ou R$ | (FAC), da Secretaria de Cultu- — Covid-19, com espaço entre 
16 nolocal,a patas 1 hrs evento Alémdochef | rae Economia Criativado Dis- os assentos prevendo o dis- 
Did Camargo, quatro churasqueiros da cidade participam | trito Federal, e contemplada. tanciamento social. O uso de 
comuma série de cute espia Para faiascomfibom, | no Programa Iberescena,asé- máscaras obrigatório Todas. 
dolor arqoa Mion tnpandu (8925) pato | tirmaeliçiodo Plmeiro Or as medidas de segurança es- 
ade a 1 am Incrmações: (61) PNM. — Festival InternacionaldeAr-  tãono Decreto Nº 42.473 de3 

Bule lança Chicken Hot Honey, perparado come 
xa de frango Senra desemscada empamada, tel com á- 
menta, piles agridoce e muintene kepie que levado 

de gergelim, hua ira de aee otra 
nal pão broche com grego No prq do Chicken 

Mot Honey (RS 32) é utilizado mel eo a partir de abelhas aficarizadas- 
testado do enezamento de espécies africanas e cumupei - fones or 
pequenos pereutoes de Ai com a penta mulagueta. Em Bessa há 
dude na 410 Sul emo Venâncio Shopping, 

Audiolivro com temáticas contemporâneas 
A Tocalivros lançou es-  nia,anarrativatratadetemas vel, narrada por meio de car- 

A Gramo & Oliva Pizzeria Unidade (40 Norte está com uma te mês o audiolivro Nada di- relevantes para a atualidade tas anônimas que ameaçam 
ovidade: uma pizza em formato de cilindro durante este mês A godeti queemtinãovejaem como fakenevs, racismo, mi- revelar alguns dos segredos 
Rotolina (R$ 38) tem tamanho individual e é conhecida por parceria com a editora Pallas. lícia, delações, conservado- mais bem guardados. 

O romance histórico, com rismo, fanatismo religioso e O título está disponí- 
mais de seis horas de dura-  transesualidade. vel para a compra individual 
ção, é narrado por Nathiaga A versão impressa do li- — por R$ 34,90 ou na assina- 
Borges, atriz, travesti, negra... vro foi escrita pela jornalis- tura ilimitada por R$ 19,90. 
e periférica, que entrou pa- ta, com passagem pelo The Elepodeseracessado peloce- 
ra o time de profissionais da  Intercept Brasi, Eliana Al-  lularou computador pelo si- 
produtora neste ano. Ape- ves Cruz. À tram eletrizan- . tewww-tocalivros.com e pelo 
sar de ser ambientado em te contada em áudio é uma o aplicativo nossistemas An- 
1732, época do Brasil colô- história de amor impossi- 

tmassa enrolada e ser região de Nápoles, na Itália. A v 
Grano tema assa super leve fermentada por 4h, assada no for- 
nocomazeite, recheada com mozarela, calabresa, alecrim, cebola 
moxa e finalizada com parmesão ralado, e depois servida em pe- 
dlaças eilíndricos. Pesldos pelo Whats App: (61) 9984-7883 ou 
(61) 99642-1016. 

asiearenepmaanid] Maratona cultural com mais de 100 Taguatinga Shopping. De 1 a 28 de dezembro, a cada R$ 
Rea reatonrimammanaa] NOras de programação online vo Fiat Pulse. E ainda poderá levar para casa panetone Ca- 
cau Show Gotas de Chocolate 500g como brinde. As trocas Com uma programação 
são initadas à um brinde por CPF eo soteio acontece no | PRP pe 
dia 20 de dezembro, Para participar da promoção é preciso. JPSPRRA ITA VEM CRE 
Baixar aplicativo" WYNK o Gonde Play ou Apple Sto | PERES 

re. Depois, se cadastre ou atualize os dados pessoais e registre as notas fiscais das compras. Após. frente Sor im 
rem validado pelo sistemas, elis eta iofaseros de sorte: Estes ianesos sesãa os cupons | peniana do 
eletrônicos tanto para concorrer ao prêmio, quanto para retiraro brinde, no Posto de Trveas, lo- | 
calizado no 3º piso. A novidade permite que as trocas sejam feitas de qualquer lugar e horário, | 
semanecessidade de pegar filas, até o último dia da promoção. Regulamento e lojas participan- 
tes no site wwwdaguatingashopping.combr 

Para maisnotíias, acesse: wwnv. talheres. com.br 

canto don epoma da mu a rereena aco ce 


