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ECONOMIA VAI LIBERAR R$ 1,4 BI 
PARA COMPRA DE VACINAS,. 

Ilbaneis promete 
regularizar 50% dos 
condomínios do DF 
"Quando assumi o governo, convo 

Brasília Ambiental e partimos para trabalhar pela regularização 
dos condomínios de forma real. A e documento 
abre as portas para que tenhamos efetivamente a regularização 
dele. E isso vai seguir de forma célere. V 
moradores com carinho. É preciso parar de olhar para 

como invasores", dest vernador Ibaneis Rocha 
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HOSPITAL DA CRIANÇA 
COMPLETA DEZ ANOS DE 
FUNCIONAMENTO 
Unidade já realizou, ao longo de sua 
existência, mais de 5 milhões de 
atendimentos Página 03 

EXPECTATIVA DE VENDAS 
AUMENTA NO DF E PUXA 
CONTRATAÇÕES 
Lojistas acreditam em crescimento de mais 
de 20% nas vendas, segundo pesquisa da 
Fecomércio 
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mastricul lados no ensino 
fundamental, ensino médio e educação de 
jovens e adultos (EJA — 2º e 3º segmentos) 
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ESCRITÓRIO DA CAESB É 
REABERTO NA ESTAÇÃO DO 
METRÔ DA 114 SUL 
Com a abertura do novo escritório, a Caesb 
passará a ter 14 escritórios de atendimento ao 
público, que funcionam mediante agendamento 
prévio online Página 03 

VENDAS DO TESOURO 
SUPERAM RESGATES EM 
= 1,916 BI EM OUTUBRO 

que total alcançou R$ 74,52 bilhões 
no fim de outubro, um aumento de 3,8% em 

ao mês anterior (R$ 71,77 bilhões) e 

doi 1% Página 06 
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reto Les 
| BH Faria diz que preço de 5G provavelmente vai ficar menor que de 4G 

Resultado de leilão do 5G 
= aumentará competitividade 

selecionou operadoras de — de atuação regional, tam- — todoqueno4G”,disseFaria — disputa de preço”, afir- 
serviços da nova geração da bémlevaramloteseseisno- — durante audiência hoje na mou o ministro. “As maio- 
telefonia móvelearrecadou — vasoperadoras entrarioem — Comissão de Infraestrutu- res disputas no leilão foram 

y R$ q7abilhões. operação no mercado - Wi-  rado Senado para debatera nos lotes regionais. Tíve- 
O leilão ofereceu pa- . nity II, Brisanet, Consór- implantação datecnologia. mos ágio de 211% no leilão, 

) ra arremate quatro faixas — cio 5G Sul, Neko, Fly Link, Paraoministro,oresul- mas se colocar, por exem- 
de radiofrequência - 700 Cloudzu. tado mostrou que alguns. plo, áno Nordeste o ágio foi 

— O Ministro das Comu- MHz; 23GHz;35GHz;e Segundo Faria, 0 re- — provedores de interneten- de 19,000%; u Brisanet ga- 
nicações, Fabio Faria, disse 26 GHz, que têm finalida- — sultado mostrou que, além  traram na disputa e tam-  nhou”, acrescentou. 
ontem (29) que aentradade — des específicas de mercado, — das capitais dos estados, bém passarão a oferecer, Faria disse ainda que 
novas operadoras comore- — divididas em diversos lotes. 1.174 municípios com mais. além do acesso à rede de. nem todos os lotes do leilão 
sultado do leilão do 5G Operadoras já em atuação de 30 mil habitantes serão computadores, serviço de — foram contratados. Foram 
aumentar a competitivida- no país, Claro, Vivo e TIM, — atendidos por pelo menos. telefonia, arrematadas 85% das fai- 
de e fazer com que preço da arremataram o lote princi- — três prestadoras de telefo- “No Rio Grande do Nor- — xas disponíveis e que até o 
telefonia móvel no 5G,“pro- — pal do leilão, de abrangên- mia móvel. “Issonosdáaga- te, por exemplo, nós temos próximo ano, a Agência Na- 
vavelmente” seja inferiorao cia nacional, pelo valor de  rantia de que o preço que Vivo, Claro e Tim. Com lei- . cional de Telecomunicações 
da tecnologia 4G. Realizado R$ 1,1 bilhão. Além delas, — iremos pagar pelo 56, pro-  lão, a Brisanet virou ope- — (Anatel) deve liberar os 15% 
no início do mês, o certame — Sercomtel e Algar Telecom, vavelmente será mais bara-  radora, então vai ter mais. restantes paranovo ei 

ências públicas para apre- — para arrecadação de recur- a TSE encerra io demiterie Decir tania | Recomendações da CPI ee aperciconmento dis reto. . meio do Fis. Também o 
audiências iões aúminismatvas que ramapreentateseetõs | A Pandemia em pauta 
Ee serão aplicadas nas elei- — decombatea campanhasde 

públicas ções de 2022. Durante dois desinformação sobreopro- | Perto de completar 30 — sugestão de indiciamento 
dias, o TSE ouviu represen- cesso eleitoral ea criação de | dias do encerramento da — de pelo menos oito pessoas 

sobre tantes de partidos políti- — procedimentos. CPI da Pandemis, o pro- com foro privilegiado, en- 
cos e instituições públicas e Com o fim das audiên- | curador-geral da Repú- — treeleso presidente da Re- 

normas privadas. Foram sugeridas, cias, uma equipe técnica do | blica, Augusto Aras, ainda — pública. 
entre outras, a regulamen- tribunal vai avaliar as suges- deu início a indicia- O que nós gostaríamos 
tação de enquetes na inter- — tões para eventual inclusão mentos recomendados pe- de saber do senhor procu- 

O Tribunal Superior — net com objetivo eleitoral e nasminutas queserãoapre- | lo colegiado. Ademoraem — rador-geral da República 
Eleitoral (TSE) encerrou a autorização para os parti- sentadas para aprovação do | uma resposta efetiva so- — é o seguinte: se dará en- 
ontem (23) o ciclo de audi- dos abrirem contas digitais plenário da Corte. breas investigações da CPI caminhamento às inves- 

levou a Comissão de Di- -tigações, instaurará um 
reitos Humanos e Legisla- inquérito que seja, pelo 

a il ão Participativa (CDH) a menos um inquérito que Aprovado na CDH projeto que facilita doar atra (6) | a pre a 
er um requerimento de con- Federal, já moverá a ação 

processo de adoção vile ão POR para explicar . penal em reação so pre- 
quais ações foram toma- — sidente da República. In- 

Foi aprovado pe- tação final na Comissão de ô das com relação ao relató- — vestigação preliminar me 
la Comissão de Direitos Constituição, Justiça e Ci- rio final da CPI, aprovado — parece claramente uma 
Humanos e Legislação Par- — dadania (CCJ). O Projeto — adotantes que mantenham | no dia 26 de outubro. Au- ação protelatória — disse 
ticipativa (CDH), na últi- de Lei (PL) 6.032/2019al- vínculo de parentesco com | tor do requerimento, Ran- — Randolfe. Fabiano Conta- 
ma terça-feira (23), projeto tera o EstatutodaCriançae  omenor. AintençãodeVe- | dolfe Rodrigues (Rede-AP) rato (Rede-ES) também la- 
de lei que facilita o proces- do Adolescente (ECA - Lei neziano é levar para a lei | disse que vai cobrar expli- mentou a demora do PGR. 
so de adoção. De autoria do 8.069, de 1990) para au- uma permissão já admitida | caçõs de Aras sobre o an- A Comissão Parlamen- 
senador Veneziano Vital do  torizar a adoção de criança pelos tribunais. A medida | damento da investigação tar de Inquérito substitui 
Rêgo (MDB-PB), a matéria ou adolescente por brasi- — resguardaria os interesses | preliminar que analisa o — inquérito; não precisaria 
recebeu parecer favorável. leiro domiciliado no paíse da criança e do adolescen- | relatório final da Comissão nem de um inquérito para 
da relatora, senadora Lei- não cadastrado no sistema. te e evitaria que exigências | Parlamentar de Inquérito. ele ser instaurado, bastaria 
la Barros (Cidadania-DF), se ficar comprovada a exis- — formais prevalecessem em — Encontra-se sob a - ele deflagrar a ação penal 
com duas emendas de reda- — tência prévia de vínculos | detrimento da afetividade e 
ção. O texto seguiu paravo- de afinidade e afetividade. da dignidade da pessoa hu- 

Pt 
— Se há comprovada- 

aaa Al Bra Crmunicação La DIR mente alguém já com vin- 
CNP osgizeszranm 2 culo afetivo estabelecido, 

IMPRESSO interessado na adoção da iii e er 
fp even A Erteriidirie Nascimento a tir tal possibilidade com o 

Pd dic cris subi de Geil em 
cep Tumvoso Comercial Francis Leandro que pese a ausência de ca- 
Tlotne sis aê Chendação: Marto A Queiros E dastro prévio? Não identi- 
prestação Colunista social Marlene Galeara ficamos motivos para esse 
peblicidade ota impedimento — defendeu a 
pormemço rea, 

POmarAzizSenador 
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SAÚDE | Na próxima semana, os novos profissionais estarão nas nuas do DF 

Hospital da Criança completa nação 
dez anos de funcionamento 

O Hospital da Crian- — da gestão, é acumula certifi- 
ça de Brasília José Alen- — cações e reconhecimentos, 
car (HCB) vai completou isso porque tem uma ges- 
dez anos de serviços presta- tão profissional comprome- 
dos à população do Distri- tida com a transparência e 
to Federal. A unidade, que — atenção de forma integral 
é referência em média alta centrada no paciente. O hos- 
complexidade no tratamen-  pital possui o selo de “Acre- 
to de crianças e adolescen- ditado com Excelência”, 
tes, dos 29 dias de vida aos conferido pela Org; 
18 anos, atingiu no final do 
mês de outubro a marca de ção (ONA), que reconhece 
5.129.367 atendimentos a segurança, qualidade da 
de especialidades pediátri- gestão e melhoria contínua 
cas. Em números, o hosp 
tal fez 3 milhões e 157 mil Além disso, t 
exames laboratoriais e 713. beu O prêmio Quality Bra- 
mil consultas. Também fo- sil 2021, referente à gestão 
ram realizadas mais de 271. denegócios, o comprometi- 
mil diárias (175.919 intema- mento comomodelo latino- Hospital poderia 
qões e 95.806 hospital-dia), — «americano de excelência e te servirde modelo para ou- 
62 mil sessões de quimiote- o compromisso com os Ob- tros países, um modelo para 
rapia, 76 mil raios X, 37 mil. jetivos de Desenvolvimento o mundo”. Para celebrar o . navegador híbrido, que traz 
tomografias, dentreoutros. Sustentável instituídos pe- seu décimo ano de existên- mais segurança para cirur- 

O HC atingiu Ótimos — la Organização das Nações — cia, o Hospital da Criança gas cerebrais. Em março, o 
desempenhos em r Unidas (ONU). O trabalho — de Brasília promoveu uma Hospital doou mais de 31.602 28.920 
à satista á do HCB já foi reconhecido série de ações ao longo de — toneladas de alimentos n 
ma organizacional, apoio . pelo diretor-geral da Orga Em janeiro, houve a. perecíveis a instituições do. 
da comunidade de Brasília — nização Mundial da Saúde inauguração de mais uma DF que apoiam famílias 
e em avaliações de órgãos — (OMS), Tedros Adhanom, — área de atendimento ambu- mais vulneráveis na pande- 
de controle e deacreditação quem afirmou que “este — Iatorial, com 18 consultórios miado coronavirus. 

Escritório da Caesb é 
reaberto na estação 
do metrô da 114 Sul 

A Companhia — Norte, Granja do 
de Saneamento Torto, Sudoeste, 
Ambiental do Dis- — Octogonal, Noro- 
trito Federal (Ca- este, Vila Planalto 
esb) inaugura, e Cruzeiro. “A in- 
ontem (23), mais tenção é dar mais 

Formados 57 servidores do GDF um posto de aten- uma opção de 
p dimento à popu- atendimento pa- 

no curso de Libras lação, o Escritório . ra estes usuários, 
Regional de Bra- além do Na Hora, 

Com o auditó- — cerimônia os secretá- — municação e a inclu- | sília, localizado na — que por vezes fi- 
rio lotado, a Escola de rios de Economia, An- são. Parabenizo todos | estação do metrô. ca sobrecarregado 
Governo do Distrito dré Clemente, e da — vocês”. O secretário | dat14 Sul Oaten- pela quantidade 
Federal (Egov) reali- Pessoa com Deficiên- — da Pessoa com Defici- | dimentoéfeitopor — de demandas”, ex- 
zoumaisumaformatu- cia, Flávio Santos, além — ência, por sua vez, re- | meio de agenda- — plicaosuperinten- 
ra do curso de Língua — da secretária executiva conheceu o esforço do | mento prévio no dente 
BrasileiradesSinais. Ao — de Valorização eQuali- — GDF na elaboração de | sitedacompanhia. Diego Rezen- 
todo, 57 alunos se for- dade de Vida, Adriana pautas em benefício | O novo local foi. de ressalta que os 
maram nas três tur- — Faria; a diretora exe- das pessoas com de- | escolhido por ter escritórios pos- 
mas do módulo básico — cutivada Egov, Juliana — ficiência. “Vocês são | grande circulação — sibilitam o aten- 
IedomódulobásicolL. — Tolentino, eachefedo — servidores que estão | depessoaseserde dimento aos 
O curso é ofertado pe-— Departamento de De- fazendo a diferença na | fácil acesso. O su- — usuários queapre- 
1a escola desde 2017, senvolvimento e For-  vidadaspessoas”Ase- | perintendente de sentam dificulda- 
cumprindo a determi mação (DDF) da Egov, — cretária executiva de | comercialização - de com os meios 
nação da leinº 10.436, Fabiola Salomon. “Es- Valorização e Qualida- | da Caesb, Diego — digitais. Porém, 
que entrou em vigor — te é um governo que — de de Vida reforçou o | Rezende, explica todos os servi- 
emz002ereconheceu — pensa no ser humano — papel do aprendizado | queoescritórioirá ços oferecidos pe- õ 
a Libras como meiole- . e nas suas necessida- — de Libras: “Este curso | atender, principal-  laempresa podem PARA RIR ÇÕES DT 
gui de comunicação e — des” disseo secretário . valoriza à comunica- | mente, o público . sersolcitados on | BIT TEEEENETENEENE STONES STE 
de expressão dos sur- E és ãoerepresentadigni- | dasasasSuleNor- line e na central 
dos.Participaram da . estão permitindoaco- — dade. te, Lago Sul, Lago — telefônica. venia saude dE Sou bi 
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DE E lbaneis assinou Termo de Compromisso com mais de 300 famílias do Condomínio Privê do Lago Norte | 

Empenho para regularizar 50% dos 
condomínios do DF até o final de 2022 

O Governo do Distrito. possibilitar a regularização  crituras. “Nós estamos to- dor Ibaneis Rocha. O Termo — dor exerce o direito de com- 
Federal (GDE) planeja regu- . de mais de 300 imóveis do cando vários processos para. de Compromisso firmado . pra do terreno que ocupa, 
larizar pelo menos 50% dos. Condomínio Privê do Lago — que a gente consiga entre- . entre moradores ea Agência Uma vez aprovado os pro- 

Norte1- Quadra 1. Aassina- gar até o final deste governo de Desenvolvimento (Ter- . jetos e estudos pelos órgãos 
tura contou com a presença . pelo menos 50% dos condo- . racap) trata-se de uma nova competentes, será dado iní- 
do governador Ibaneis Ro-  míniosdo DF regularizados. alternativa de regularização cio aos trâmites internos na 

vo avançou mais uma etapa. cha, que reforçou ocompro- Vamos ensinar 0 caminho, — fundiária, com vistas a agili- Terracap para o lançamento 
coma assinatura de um Ter. misso para que mais e mais. estamos dando segurançaàs . zaro processo atéaetapade — do edital de chamamento de 
mo de Compromisso que vai. moradores tenham suas es- — pessoas”, afirma O governa- — vendadireta,emqueomora- venda direta 

condomínios habi 

c 7 A Secretaria de Justi- ção do ano poderão tirar — e Igualdade Racial (Sub-  nitário é um programa de 
asamento ça e Cidadania (Sejus) vai dúvidas sobre horários, dhir), a Sejus selecionou governo quetem como ob- 

Comunitário  reizaroensaio geraipa- — posicionamento, fotogra- os casais por critérios so- . jetivo estimular o direito à 
ra o Casamento Comuni- fia, convidados e todos os — cioeconômicos, estabele- convivência familiar, ga- 

tem ensaio tário nesta quarta-feira. detalhes sobre a organiza- . cidos via edital publicado  rantir os direitos civis da 
(24), às oh, no Museu da — ção do casamento, desdea no Diário Oficial do Dis- — família como núcleo so- 

geral ainda República — mesmo local recepção até o tão aguar-  trito Federal (DODF). Dos — cial básico de acolhimen- 
E onde será a cerimônia, no . dado “sim”. Por meio da mais de 150 inscritos, 50 to, convívio, autonomi 

hoje dia 28. Os casais que par- Subsecretaria de Políti- cumpriram os pré-requi- — sustentabilidade e prota- 
ticiparão desta última ca de Direitos Humanos . sitos. O Casamento Comu-  gonismo social. 

Serviço social da Saúde ajuda a Ampliado prazo para 
reintegrar as famílias entrega de documentos 

A pele amarelada logo cial (NSS) do hospital em — pacientes idosos desacom- | A Companhiade Desen- rá a emissão das escrituras 
denunciaoavançodadoen- — busca da família de Odilia. — panhados, as pessoas em | volvimento Habitacionaldo públicas, demodo a promo- | 
qa. Odilia Silva, de 56 anos, “Acionamos arede eentra- — situação deruaeos pacien- | Distrito Federal (Codhab) ver a transferência da pro- 
foi diagnosticada no come-. mos emcontatocomoCras tes com problemas de saí | gundeuo prazoparacoleta  priedade para o morador 
qo deste mês com insufi- — [Centro de Referência de. de mental “Vemos a saúde 
ciência hepática, causada . Assistência Social] de Porto. de forma mais ampla, per- | de documentos dos mora- — de maneira definitiva. Os 
pelo avançado câncer nas Velho [RO], baseados num — meada por múltiplos fato- | dores para titulação defini- — trabalhos do programa Re- 
vias biliares. Desde maio, . endereço antigo que ela ti- res determinantes”, afirma. | tiva dos imóveis no Riacho — gulariza DF já estão sendo 
quando teveo celular furta- nha. Localizamos uma fi- — “Por isso, entendemos que | Fundo Il e em Samambaia. empreendidos em Samam- ER 
do, ela havia perdido com Tha, que confirmou não ver — tera família presente éfun- | O início do recolhimen- — baia, Estrutural, Recanto 
pletamente o contato com a mãe há 18 anos”, relata. damental para o processo | to da documentação será. das Emas, Riacho Fundo e À 
seus familiares, que não a assistente social Jamai- — de recuperação ou de tra- | em Arniqueira. A Codhab — Riacho Fundo IL f 
moram em Brasília. Quan- ra Barcelos, do Hran. No. tamento, para dar suporte | vai analisar os documen- 
do chegou ao Hospital Re- dia seguinte, a médica que. ao nosso usuário”. “Ela foi | tos e habilitar os ocupantes 
gional da Asa Norte(Hran), atendia a paciente fer uma. muito feliz de poder reen- | para doação ou venda di- 
passou pela entrevista so- . videochamada explicando . contrara família nessemo- | is do com os re 
cial e manifestou o desejo. a situação e, prontamente, mento que chamamos de 5 as 
dereencontraros parentes. a família veio para Brasília. fase de terminalidade, pelo | Iuisitos estabelecidos na 
Foiaí que começou ajorna- — Jamaira explicaqueoprin- — avançar da doença”, explica | legislação. Posteriormente, l 
dado Núcleo deServiçoSo- cipal público do NSSsãoos — Jamaira a companhia providencia- eee | 

fação não contribui par 

sie 
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A querida e sempre charmosa Kátia Kouzak, das mais importan- 
tes pioneiras da cidade, hoje toma o rumo do sul do país com pas 
sagens por Curitiba, Santa Cata! as do Sul, serra guú 
Passeio interessante divertido com um grupo de amigos, Kátia re- 
tona dia 2 de dezembro, véspera do primeiro ano de sua neti 
Pietra. Viagem pra lá de merecida, pois Kátia, que gosta de celebrar 
avida, já está totalmente recuperada de pequena cirurgia feita re- 
centemente. Queas bons abençondas energias a levem e atragam 
devolta, são os votos da coluna. 

l 5 E Quanta-seira, 24 0E now 

Osempresários Diogo Mendese Ciro Fiorentino hoje recebem con- 
vidados, a partir das 17 horas, para o coquetel de lançamento da su. 
per Black Priday, da Bagno. A loja fica no térreo do Meliá Brasi, 

EVENTO 

hã, no Espaço Versá, a Prestacon Contabilidade e seus 
parceiros, do Núcleo Bandeirantes, realizarão a 2º edição do 
evento Empresário CON+, totalmente gratuito para os em- 
presários de vários segmentos. Dia de palestras e oportuni- 
dade de conhecer produtos para alavancar sua empresa, para 
adquirir mais conhecimento e capacitação pessoal. Evento 
presencial, mas dentro de todas as regras de segurança sani- 

tária. Maiores informações pelo (Pempresário mais. 

APRESARIAL 

A FÉ ACIMA DE TUDO 
ntonieta Silva deu um tempo na cidade e desembarcou em Lisba 

A: da na casa da filha, a arquiteta Amanda Maria, que mora em terras lusitanas. Devota de Nossa 
nhora de Fátima, das primeiras coisas que fez, foi rezar no Santuário a ela dedicado. De 

Tia Alice, ela encontrou o Padre Fábio de Melo, que já conhecia. Foi aquela em almoço no restaurante 

. Por lá, vai ficar longa tempo- 

festa, que ela considerou um presente divino. O padre a recebeu com todo o carinho. Antonieta estava 
coma filha e o namorado dela, Carlos Alberto, advogado e empresário que acaba de se mudar para lá. 

O padre Fábio de Melo com Antonieta, 
Amanda Maria e Carlos Alberto. “Antonieta na frente do Santuário Nossa Senhora de Fátima. 

Marlene Galeazzi 
marlenegaleazziegm 

Os empresários Livia Soledade (na foto) e José Lopes nest 
ta-eira inauguram o novo showroom das marcas Lazul Stones e 
ZDoor, que começam a operar juntas em espaço no SIA. O evento, 
para convidados, promete ser o mais badalado da temporada, vai 
ter menudo rest avpá. Imperdível 

Vicente Limongi Netto elz da vida, com os netos, Federico e Ma- 
nuela, sandando suas bodas de ouro, com Wrilenee seus 77anos de 
idade. À comemoração, por catsa do momento atual fina intimi- 
dade, mas embreve haverá obrinde comos amigos. Famíiaqueri- 
da, exemplare sempre unida, merece nossos aplausos. 
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NACIONAL [HH Ministra Tereza Cristina espera que liberação ocorra no próximo mês 
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Decisão chinesa é primeiro 
passo para derrubar veto à carne 

Aministrada Agricultu- 
ra, Pecuáriae Abastecimen- 
to, Tereza Cristina, disse 
quea decisão das autorida- 
des alfandegárias da China 
de liberar a entrada no. 
is de came bovina brasilei- 
raquetenha recebido o aval 
sanitário chinês antes de 4 
de setembro é o “primeiro 
passo? para a retomada 
tegral das exportações do 
produto brasileiro, 

“O próximo passo é li- 
berarmos a suspensão da 
came brasileira daqui para 
frente, Então, estamos em 
andamento neste processo e eu espe- 
roqueisto aconteça inda no próximo 
mês”, declarou Tereza a jomalistas 
que a aguardavam na entrada do 
nistério, em Brasília, Mais cedo, 
na anunciou que aceitará os pedidos 

Inflação 
eleva para 
R$ 106,1 bi 
espaço fiscal 
da PEC dos 
Precatórios 

de importação da carne bovina brasi- 
leira que tenham obtido os necessá- 
rios certificados sanitários antes de 4 
de setembro. A decisão permite que 
parte da carga retida em portos chi- 

aChi- — nesesdevido à suspeita já descartada, 
de contaminação do produto comece 

Aalta da inflação no se- 
gundo semestre deste ano 
aumentou em R$ 14,5 bi 
Ihões os recursos a serem 
liberados em 2022 pe- 
la Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) dos 
Precatórios. O espaço fis- 
cal criado passou de R$ 
91,6 bilhões para R$ 106,1 
bilhões, No entanto, desse 
total, o governo só terá R$ 

Vendas do Tesouro Direto 
superam resgates em 
R$ 1,916 bi em outubro 

As vendas de títulos do 
Tesouro Direto superaram 
os resgates em R$ 1,916 bi- 
lhão em outubro deste ano. 
Segundo dados do Tesouro 
Nacional divulgados aqui em 
Brasília, as vendas do progra- 

tingiram R$ 3,506 bi- 
Thões no mês passado. Já os. 
resgates totalizaram R$ 1,590 
bilhão, todos relativos a re- 
compras de títulos públicos. 
Não houve resgates por ven- 
cimento, quando o prazo do 
título acaba e o govemo pre- 
cisa reembolsar o investidor 
comjuros. 

Os títulos mais proeu- 
rados pelos investidores fo- 
ram aqueles corrigidos pela 
inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con- 
sumidor Amplo (IPCA) que 

corresponderam a 46,7% do 
total. Os títulos vinculados à 
taxabásicadejuros, Selic t- 
veram participação de 37,8% 
nas vendas, enquanto os pre- 
fixados, com juros definidos. 
no momento da emissão, de 
155%. 

O estoque total do Tesou- 
ro Direto alcançou R$ 74,52 
bilhões no fim de outubro, 
um aumento de 3,8% em re- 
lação ao mês anterior (R$ 
74,77 bilhões) e de 21,1% em 
relação a outubro do ano pas- 
sado (R$ 61,53 bilhões). Em. 
relação ao número de inves- 
tidores, 1.065.648 novos par- 
ticipantes se cadastraram no 
programa em outubro. O nô- 
mero de investidores atingiu 
14166.122, alta de 63,6% nos. 
últimos 12 meses. 

1,1 bilhão para serem livre- 
mentegastos. 
A estimativa foi anun- 

ciada pelo secretário 
especial do Tesouro e Or- 
camento do Ministério da 
Economia, Esteves Colna- 
go. Ele participou de ses- 
são temática do Senado 
que discute a PEC dos Pre- 
catórios, cuja votação está 
prevista para esta sema- 

R$ 1,4 bi para 
compra de 
vacinas 

O Plano Nacional de 
Imunização receberá R$ 
1,4 bilhão para a compra 
de vacinas contra a co- 
vid-19, anunciou o secre-| 
tário especial de Tesouro 
e Orçamento do Ministé-| 
rio da Economia, Esteves 

O dinheiro virá por 
meio de um crédito suple- 
mentar no Orçamento de 
2021, que remaneja gas- 
tos discricionários (não 
obrigatórios), sem impac- 
tar as contas públicas nem 
estourar o teto de gastos. 
Caso os recursos viessem 
pormeio de créditos extra-| 
ordinários, estariam fora 
do teto. O governo espe 
ra comprar 340 milhões. 
de doses de vacina contra 
acovid-9no próximo ano. 

aserliberadas pela alfândega. O Brasi 
suspendeu suas exportações de came 
bovina para a China em 4 de setem- 
bro, após detectar dois casos atípicos 
de doença da vaca louca. Os casas fo- 
ram considerados “atípicos” por se- 
remde umtipo espontâneoda doença, 

na na Comissão de Cons- 
tituição e Justiça (CCJ) da 
Casa. Segundo Colnago, a 
mudança ocorreu após à 
revisão das projeções ofi- 
ciais para a economia em 
2021. Na semana passa- 
da, a Secretaria de Política 
Econômica do Ministério 
da Economia elevou pa- 
ra 9,7% a estimativa de in-- 
ação oficial pelo Índice 

Governo reduz para R$ 95,8 
bilhões previsão de déficit 

A recuperação da eco- 
nomia e O crescimento 
da arrecadação fizeram a 
equipe econômica reduzir 
de R$ 139,4 bilhões para 
R$95,8 bilhões a previsão 
de déficit primário para 
2021. À estimativa consta 
do Relatório Bimestral de 
Avaliação de Receitas, di- 
vulgado pelo Ministério da 
Economia. 

Na comparação com 
o Produto Interno Bru- 
to (PIB, soma das rique- 
zas produzidas no país), a 
previsão de déficit primá- 
rio caiu de 1,6% para 1,1% 
do PIB. O déficit primário 
representa o resultado ne- 
gativo nas contasdo gover- 
no sem os juros da dívida 

O principal fator pa- 
raaredução do déficit íoia 
melhoria das receitas, cuja 

liberando o Brasi. Todos os países- 
membros da OIE liberaram a carne 
brasileira, com exceção da China, que 
tem um protocolo diferente, razão pe- 
laqualo Brasil teve que suspender su- 
asexportações. 

não transmitido no rebanho. De 
acordocoma Organização Inter- 
nacional de Saúde Animal (OIE, 

de humana e animal, em geral, 
são detectados em bovinos mais 
velhos 

Ainda assim, o produto que 
importadores chineses já tinham 
adquirido e quejá estava embar- 
cado, a caminho da China, con- 
tinuou sendo exportado, ficando 
retidonaalfândegachinesa. “Fo- 
ram casos atípicos. Tanto é que 
à autoridade mundial [a OIE] 
concluiu o caso rapidamente, 

Nacional de Preços ao Con- 
sumidor Amplo (IPCA) pa- 
ra2021. Quando o governo 
enviou a PEC ao Congres- 
so, a estimativa estava em 
8,7%. Os R$ 43,8 bilhões 
restantes (do total de R$ 
106,t bilhões) virão do par- 
celamento dos precatórios 
degrande valor, dívidas re- 
conhecidas em caráter de- 
finítivo pela Justiça. 

estimativa foi aumentada 
em R$ 57,705 bilhões em 
relação ao relatório ante- 
rior, divulgado em setem- 
bro. Isso ocorre porque, 
pelas projeções oficiais do 
Ministério da Economia, 
mesmo com a previsão de 
crescimento do PIB ten- 
do sido reduzida para 5,1% 
neste ano, a recuperação 
da economia aumenta a 
arrecadação. Com o défi- 
cit menor, o governo po- 
derá ampliarem R$ 4,574 
bilhões os gastos discri- 
cionários (não obrigatô- 
rios) na reta final do ano. 
Segundo o Ministério da 
Economia, isso ocorre- 
rá porque, além da entra- 
da maior de recursos em 
caixa em 2021, o relatório 
reduziu, em R$ 514,8 mi- 
Thões, as projeções de des- 
pesas obrigatórias. 
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EUCAÇÃO Os irressdos poderão scnher ne espanha francês, inglês alemão ejaponês |] | Acesso das escolas a 
recursos do Pdaf 

O Diário Oficial do mente numa plataforma “e 
Distrito Federal (DO- . eletrônica. Todos os for- 
DF) publicou a regula-— necedores já estarão pre- 
mentação do Programa viamente cadastrados 
de Descentralização Ad- nessa plataforma, que 

cen ros e n u as múnistrativa e Finan- . oferecerá. possibilida- 
ceira (Pdaf ) e o uso do de de controle dos gastos 
Cartão Pdaf . A medida em tempo real. A priori: 
visa dar mais transpa- — dade no cadastramento 
rência, celeridade e efi- de fornecedores será dos 
ciência na prestação de — pequenos e microempre- 

contas dos recursos do — sários e empresas de pe- 

programa. Criado em —queno porte do Distrito 
2012, o Pdaf repassa di- Federal 
nheiro do orçamento do Poroutrolado, os ges- 

GDPF diretamente para . tores das escolas e das 
as escolas públicas, Com . coordenações regionais 
ele, podem ser pagos con- de ensino não precisa- 
serto de banheiros, co-. rão mais emítir cheques, 
bertura de quadras de o que aumenta a segu- 
esportes, pintura dasins-  rança do sistema. Ad- 
talações,ouadquirirbens. ministrador do cartão, o 
e equipamentos que se. BRB também desenvol- 
incorporem às atividades verá um aplicativo dedi- 
pedagógicas das escolas, — cado à novidade, Haverá 
como aparelhos audiovi- um portal de transparên- 
suais ou de som, compu- cia do Pdaf — para a po- 

A Secretaria de Educação das matrículas 
do Distrito Federal realiza pelos estudan- 

entre os dias 23 de novem- tes da rede pú- 
broe19 de dezembro de 2021 blica nos CILs, 
as inscrições para os Centros A iniciativa foi 
Interescolares de Línguas adotada pe- 

(CILS). Para o primeiro se- la Secretaria de 
mestre de 2022, os interes-— Educação em 
sados poderão optar pelos razão da gran- 
cursos de espanhol, francês, — de procura por 
inglês, alemão e japonês, As parte dos vete- 
inscrições são on-line, pe-  ranos da rede 
lo site da Secretaria de Edu. pública pelo en- 
cação, sino de línguas 

Podem participar, exclu- nos centros in- 
sivamente, estudantes de- — terescolares. 
vidamente matriculados no Os resultados 
ensino fundamental (anos f- — serão sempre Matrículas -12/1914/1/22 nascimento ou documento 
nais), ensino médio e educa. divulgados no site da Secre- oficial com foto / CPF / Duas ; o 
ção de jovens e adultos (EJA. tariade Educação enasredes as chamada - 10/1/22- fotos 3X4 —*poderãoseren- | tadores, impressoras. pulação consultar todos 

2º e 3º segmentos) da re- . sociaisdoCILnoqualoestu- Matrículas -10/1421/1/22  tregues na secretaria dociL, | A Partir da regula. os gastos por unidade 
de pública de ensino do Dis- — dante foi contemplado, sem- Documentos para contir- no retorno das aulas presen. . | Mentação, cada escola e — de ensino e coordenação 
trito Federal. Para 2022, preapartirdas 18h, nasdatas — mação de matrícula: ciais/ Comprovante de re. | cada regional de ensino — regional. “Além de ser 
será implementada a tercei- — abaixo: Documento de identi- — sidência / Comprovante de | terá acesso à um cartão mais uma ferramenta de cb emitido pelo BRB para. controle e fiscalização, 

administrar os recursos também incentiva a par- 
recebidos do Pdaf ticipação da sociedade na 

. A grande mudança — cobrança das destinações 
Expectativa de vendas Rapeliolas as despeso: «doarmotraph agir 

feitas com o cartão serão — tária de Educação, Hélvia 

aumenta no DF registradas automatica. . Paranaguá, 

ra chamada para efetivação 1º chamada — 11/1/22 — — ficação (RG) — Certidão de 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. 
ORDINÁRIA. Quase metade das va- moda gastronomia, 25 vagas 

O Prasidnte de Associação Comarca Industitde Taguatinga - ACI. no gas de emprego oferecidas estão abertas para auxiliares anão i 
Sd a os nas agências do trabalha- de cozinha e de sushiman, Criação irregular de ic dando amas Dra o ss OR conistiiro comicanairo” | 4 i 
E in dê portunidadim que Vê pia ssa Tod pássaros em Planaltina 
"pe a ea mo do iatando. | A operação ocorreu. riahácercadetrês meses 
Sp caN de iii de ct de Corvcção + TO de fim de ano. Se-. As remunerações São de R$ | à partir de denúncia re- — próximo à residência do 
Dive td sa su derivações, de Capital = Direto Esmet, gue da Fecomér- || 1.188, mais benefícios, para | cebida via Ouvidoria do denunciante”, descrevia 
E cio,é: aumento a maioria. Apenas pizzaiolo | GDF. Na ação fiscal foi. a denúncia. Victor San 

* ea nd o a Eta de 20,59% nas Em. receberásaláriodiferente,no || verificado que os pássa-  tosressaltaa importância E rea aodolfillimero cimibhoa-” Ji de 4 1138607148 | ros apreendidos estavam  dequequelquerohsena- 
dia 2,2%, As oportunidades — benefícios. Ainda entre as | sem anilhas de identi- ção de trato irregular da 
são paraassistentes econsul: — 361 vagas do dia, seisSão pás, | ficação e seus criadores — fauna no DF seja denun- 
tores de vendas, repositores ra auxiliares de limpeza, sen- teimições da sede 0 Ac como Espaço ; não apresentaram docu-  ciada pelo número 162, e 

* Penna ra het cn o o a doa a ercsao RR | mentos de suas origens, — garante que *a situação 
mono remar emos. | | Poa as a Desc com den | situação que caractei” . entrará na pauta de fi- 
Sa mesa ac ientamanse | | | fe cota Op Décio viam doméstico. Nessas | | 7a “origemilcitadosani- . calização do Brasília Am- 
Gmina isa tuo mnnm in coearss | | entreR$1imileRS22mi, áreas salários icamentre | mai”. De acordo com o. bientale será averiguada Sa do ado dr nas orando ndo dano as o toa | diretor de Ficaliação de omeis rápido pomíve”, 

Dasinsciçõs das Chagas, hatlações e dos raros: “gas são para profissionaisde benefícios. Para se candida-' | Fauna do instituto, 
d Somente Chapas completas poderão ve inscreve, de acrão com ot nível médio de escolaridade. — tara qualquer tima delas, há | tor Santos, a denúncia 

detona ndo am fo DAR À maioria não exige exper (| dois caminhos: presencial, | relatava que as aves es. a SCE né ad 39 0 as dez ência. Ainda no comécio, indo a uma das 14 agências, || tavam em cativeiro eque 
4, STA DE VOTAÇÃO DOS ASSOCIADOS APTOS estará dona a pat 22 vagas são para açouguei- - de segunda a sexta-feira, das | havia comércio dos pás 

di 0 de Detembro de 202, peia Combo de Votação, na SEDE és ros. Os contratados poderão. Sh às 17h, ou pelo aplicativo. aily “Osani- 
5. Amido Eleitoral terá 5 (in) das úti para aaa s nrições receber salários de R$ 1330 Mesmo queocandidatonão | STS a o hão : 2. | mais eram mantidos em o, At US TE smp de e ires ou R$ 1.486, à depender dá, se encaixe em um dos perfis | midis : 
E Te empresa contratante. Para |) das vagas disponibilizadas | Bolas pequenas, sem Bat vs sats ação tt sta RR coli, ali hostes | espaço necessário para 
Taguatinga - DF 23 de Novembro de 2021 fundamental. Apenas duas” zari ões encontrar | a sobrevivência, e eram 

Justa Mages Morse das oportunidades exigem uma: 7 acordo | capturados utilizando al- 
opa experiência na área. No ra-— comasespefiicações. capão, situação que ocor- 
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LOCAL HH A celebração contará com a presença de Mestre Chico 

Tambor de Crioula Flores de 
meros en | São Benedito realiza evento 

s Contato: redacao BStalheres com br Nesse fim de semana. ral Tambor de Crioula Flores lar, é barqueiro, pedreiro e 
- acontecerá, no Guará, oencer- . de São Benedito. O grupo foi . carpinteiro profissional, cons- 

ramento da 1a edição do Pro-  idealizadoem 2009 por pesso-  tróicom maestria ostambores 
jeto Flores de São Benedito. O . as naturais do estado do Ma- utilizados nas rodas de 
grupo Tambor de Crioula Ho-  ranhão (MA) e que tem como — bor-de-crioua. Alcantarense, 
res de São Benedito, depois de Mentor o cantor, compositor, nascido em Guririba, herdeiro 
uma série de atividades reali- . luthire percussionista, Pran- . legitimo das tradições ari 
zadas nos últimos meses, com cisco Lucas Macedo, Mestre nas, gasta mesmo de fizer ti- 
várias oficinas, presenciais e Chico Macedo ou Chico Bro- . rardostambores queconstrói, 
online, encerra o cido do ano ca, O Mestre, hoje, aos seus o batuque que há séculos vem. 
com um evento na cidade. O 81 anos, é um dos detento- sendo tocado no Maranhão. 
encerramento que seguiráto- .. res dos saberes ancestrais do Como um autêntico mestre, 
dos os protocolos anti-covid, Tambor de Crioula, é junto a seu Cfico adora compartilhar 
contará com amarchadetam- ele estão outros profissionais — conhecimentos 
bor do grupo anfitrião e tam- da cultura, como Barrabás e 
bémcoma presençadeMestre Preto Celo, artistas também 
Chico, importante figura da naturais do Maranhão (MA) 
cultura popular do Maranhão. . que apoiam e colaboram com 
OMestreseapresentaevaire- o grupo. O Projeto Flores de 
passar fundamentos, toques, São Benedito visa levar a cul- 
cantos e energias da tradição tura tradicional do Tambor 
doTambordeCrioula Oeven- — de Crioula paraos espaços pú- 

ed o retirada. Para qe já | to acontece nesse sáhado, dia... Bicos, pontos de cultura e de- 
que ir a promeçõo, a rede | 27, às 14h, na Casa de Cultura mais locais que dialogam com 

Doce Maison (305 Sal estácomum can 
paço Maison Bit. No ambiente, que é totalmente ist 
gramável é poevel desfrutar um cofé com amigo, fer 
am almaço de negócio, happy hour cu um deli ja 
arado. Entre pesos principais está o armedo 3, 

tumtomendo de migo a molho de erambemy aceempanhada de deicino 
nhoque anereme de queijnecrspy de alho-porá, Vade pena remaltrqueos 

a anáund, das [has 23h Reserva (61) 992509574 
pratos são bem servido 
menoéde segura à quarta das L3hatéas ee qu 

SO custará R$ 99, A prosmação se vida so 
1 

Erundes ofertas. À 389 Burger me BD enquanto duras o estoque, para 

Chego a semana da Block Friday e as upções. 
astontnica tambbém entram nam mente paraenta quinta eira( 

solve antecipar por á a data será uma em uma dos quatro lojas 
celerada amanha com uma perna 
ão impentível. Na hamburgueria, 
odesconto é de é trabalhando com a venda de &. O queriinho : e doGuará valorização da cultura popu- 
Dever. preparado com pão brick veberoantcipdos em tasas | 4) Projeto Flores de São — lar, Francisco Lucas Mace, amtesanalbunger 120ge edad ves Istaram: Hume. | Benedito, elaborado e apro- o Mestre Chico, é um homem 

vado no ano de 2020, é uma — de muitas habilidades. Além 
conquista para o grupo cultu- de Mestre da Cultura Popu- 

suis | 16º história de Greg Heffley no Brasil 
Os fis de Greg Heley, — tar os esportes. Depois de série, a história direciona o 

ansiosos pela animação do . uma competição desastrosa lance decisivo de uma parti- 
personagem que estreia na na escola, Greg acredita que. da nas mãos de Greg, Ace 

e notas fiscais devem | Disney em dezembro des- encerrou a carreira de tarou desperdiçar a bola do 
fizadas através do aplicativo “WYNKT ea rei- | te ano, podem comemorara — atleta Incentivado pe- jogo, na verdade, não éo 

rua na Fantástica Fábeica de Panetunes localizada no | chegada do novo livro de Di- Ta mãe, ele concorda ue importa realmente: 
ida somente | ário de um Banana no Bra- em participar dos o recado que fica par 

sil A 162 edição da coleção testes de seleção pa- os jovens leitores 
conversa com o jovem lei-  raumtimedebasque- é sobre se esfor- 
tor apaixonado pela práti- te e consegue uma vaga car ao máximo 

mode 2022 ca dos esportes. No novo . na pior equipe. Reche- e continu- 
enredo publicado pela VR . ada de quadrinhos, di- ar sem 
Editora, Jeff Kinney desa-  álogos afiados e humor, pre. 
fia o personagem a enfren- marca registrada de toda a 

O JK Shopping está com uma promoçã 
À os clientes podem concorrer a um Jeep Re 
O comprar acima de R$200 nas lojas p 

partir de R$300, é poavel 
icipantes. E a 

inhar um delicioso Pane 
e la Cacau Show. As tmucas 

Piso 12 do centro comercial, onde ser 
DE uma tinca por CPF. A prooo começa agora a partir 

de janei le dezembrme o sorteio será no ia 

A Beinox uniu forças com ochef Carlos Bertolazz para desenvolver umanovalinha de panelas. Os 

ra ma] Feira de Cultura e Economia Criativa 
do DF começa amanhã 

itens são perfeitos para quem quer dar uma toque de chef pro 
preferem facilidade no dia adia An 

ese acabamentos, contacom cabos rebitadose tecnologia antiaderente Proflom. Alémilisso, 
é possível encontrar os conj os com revesti 
que possuiu aúnica. que permiteutilizá-laemfogões ção de história, litera fará uma apresentação, 
pelo chef Caros Bertolazi podem ser encontra- das em conjunto ou na forma avulsa. pe inasde logo em seguida, às 19h, so 

E empreendedorismo cultu-. bem ao palco a Orquestra 

E. mbém marca à » Santoro. N 
q— do Setor Cul-  ta-eira (26), a programação 

totalmente . começaa partir das 15h, com 
DJOcimar, enquantos 8h, 

amação começa . o público vai contar 
ira (25), à par- as opções: o grafite 
om a cerimônia com O artista Turko é a ro 
cia ai. da de capoeira com as gru- 

unir diversas autoridade tro Cultur 
Governado Distrito Fede- — Luanda, Associação de Ca- 

atro inf asolenidade,às18h, . poeira Ave Branca, é Capo- 
Para maisnotíias, acesse: www talheres com br a a Cia de Dança afro-contem- . eiristasdo Rei. Bboy Samuka 

porânea Corpus Entre Mun- — seapresenta àsagh. canudo don epoca ada amu ao eee aco ce om 


