
ESPETÁCULOS TEATRAIS 
E DE DANÇA, ONLINE 
No dia 4 de dezembro, sábado, das 12h às 14h, a 

Oficina Cultural Oswald de Andrade apresenta a vídeo 
performance "Originária", uma contação de história que 
narra o passado, o presente e o futuro da humanidade 
a partir da perspectiva de uma mulher não criada, mas 

criadora é 
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03 De Dezemero DE 2021 ME sexTA-FEIRA E Disrasuça 

NOVOS SERVIDORES REFORÇAM 
QUADRO DA EDUCAÇÃO NO DF 

EDUCAÇÃO: “Os professores não conseguem trabalhar sem o apoio da Carreira de Assistência, vocês são necessários em todo 

o processo de aprendizado. Lembro também que nossa prioridade é cuidar dos estudantes. Portanto, o carinho e o cuidado com 
eles são fundamentais. Estamos juntos por eles e para garantir os estudos de qualidade”, completou a secretária / PÁGINA 07 

SENADO APROVA EM DOIS TURN E) 
PEG DOS PRECATÓRIOS 
Mio tol E] principais modificações feitas pelo relator está a redução do prazo de 
Vigência do limite no Orçamento destinado do pagamento dos precatórios. Pelo'texto 
Aprovado b teto de gastos, que restringe 6 cresclmênto das despesas à inflação, E = z 
fue ser rediiscutido novamente em 2026, mesida coeirária que desejava lu TRANSITO LIBERADO AOS 

fia Econbmia, Pau BR UU pomincos na ws suL 
A avenida volta a ter circulação de 
veículos permitida a partir de 5 de 
dezembro 

PÁGINA 04 

ECONOMIA BRASILEIRA CAI NO 
TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 

Na comparação com o terceiro 
trimestre de 2020, no entanto, houve 

uma alta de 4%. O PIB também 
acumula alta no período de 12 meses 
(3,9%) o 

PÁGINA 06 



o seu pot 
cão ea sua resistência às 
cinas. 

A investigação está ape- 
nas começando, mas as ob- 
servações iniciais sugerem 
que pessoas anteriormen- 
te infectadas podem ter sido 
vitimas da forma mutante 
do vírus, muitas vezes com 
sintomas menos graves, dis- 
se ela. À variante, presen- 
te até agora em pelo menos 

qundo a OMS 
etectada inicialmente 

[2 m sexracrena 03 oe pezemeno ve 2021 

E Portinho desiberação do projeto que cria o passaporte nacional de imunização e segurança sanitária | | Anticorpos 

impedem 

tantes de uma primeira 

espalha pelo mundo com — segurança sanitária (PSS). em nosso país. Precisa — deas populaçõesaindanão | trair novamente a doença 

Portinho (PL-RJ) apelou prevenir contra essa oues- pelo avanço e pelas muta- | Sadora Anne von Gotiber, 

ganização Mundial da Saú- 

putados, Artur Lira, peças novacepae, principalmen- . da, Portanto, precisamos — de sua população, por es- | fecção anterior não prote- 

ria, já aprovado no Sena- para que possamos evi- . mento que já é aplicado no — vacina. ças infecciosas do Instituto 

i Há ainda muitas incóg- 
Senado aprova PEC dos Precatórios, que retorna à Re paãs 

O Plenário do Senado — parecer, que incorporou vá- |] 

naquinta-feira(2), a Propos- são na Constituição de um 

Precatórios, como ficou co- de vulnerabilidade social te- 

cofiscalestimadoem R$106 Outra alteração do texto 

do Auxílio Brasil — progra- te vinculado a gastos sociais 

— por meio da mudança da — Socialeassistênciasocial). Se- apuração eformaçãodos pre- era 

Constitucional 95 de2016,e . seja utilizada pelo governo — da mais difclexecuçãoorça- (Rep eced 

rios, asdividasda Uniãoedos . proposta da senadora Simo- o líder do governo reconhe- — quetaezestenãosejaotex- | como mesmo período ante- 

tivas. Na sessão desta quin- prazo de vigência do subte- — outros senadores eanunciou  diata à fome, e um alto con- | África do Sul. 

Coelho (MDB-PE), líder do. governo pagará sem parce- te para uma ”ituramais com o Conselho Nacional de 

.alo.com.br 

sado LO: 

TE de infecção 

» doença por 

Os anticorpos resul- 

Preocupado com e o do, que cria o passaporte tar o ingresso de pessoas mundo inteiro, Portinho | infecção de covid-19 não im- 
avanço da covid-19 que se — nacional de imunização e contaminadas como virus. afirmou que os países on- | pedem uma pessoa de con- 

ento de novas va-— — Não vou deixar de insis- — mos protegerapopulaçãoe se vacinaram adequada- | com a variante Ômicron, 
riantes, o senador Carlos conseguiremos preservare mente são os responsáveis | Afirmou ontem (2) a pesqui- 

ao presidente do Senado, sasnovascepas, poisoBra- . ções do vírus. Citou, como | 1a entrevist coletiva virtual 
Rodrigo Pacheco, paraque, — Deputados precisa aprová- . silé o país com o maisalto exemplo, países do conti- 
em conversas com presi- — Jooquantoantes, hajavis- — percentual de vacina, com  nente africano, que ain- | de(OMS)na África. 
dente da Câmara dos De- ta o aumento dos 85% da população vacina- da não vacinou boa parte | — «Acreditamos que a in- 

deliberação do projeto (PL. te, a necessidade do con- — docertificado de vacinação . cassez do imunizante, e a | ge contra a Ômicron”, disse 
1.674/2021), de sua auto- trole das nossas fronteiras, — etestagem. Esteéoinstru- Europa, pela resistência à | Anne, especialista em doen- 

Nacional de Doenças Trans- 
missíveis da África do Sul 

do coronavírus, anuncia 
Câmara dana semana posso, qu 

aprovou, por 61 votos a fa- rias sugestões dos senadores. 
vor, 10 contra e 1 abstenção, Entre elas, ressaltou a inclu- 

tade Emenda Constitucional . dispositivo assegurando que 
(PEC) 23/2021. À PEC dos “todo brasileiro em situação 

nhecida, abre no Orçamento . rádireito a uma renda básica 
da União de 2022 um espa- família 

bilhões para bancar R$ 400  garantiuqueaté 20260 espa- 
mensais aos beneficiários . qofiscalabertoserátotalmen- 

ma de transferência de ren- (programa de transferência te para 0 Executivo melhor Fr pe Pepino 
da sucessor do Bolsa Famíla de renda, saúde, Previdência acompanhar o processo de na África do Sul eem Botsu- ss ama e relatada em mais dois. 
fórmula decáleulo do tetode — nadores expressaram receio. catórios é seus riscos fiscais, E : géria. O número de casos gastos imposto pela Emenda de que uma eventual sobra sem criar um passivo de ain- E CIR pon 

dacriação de um subteto pa para gastos eleitorais. mentária”. q k tíltimos sete dias, até 30 de 
ra o pagamento de precató- Bezeratambémacolheu Pouco antes da votação, — Meu partido entende | novembro, em comparação 

entes federativos oriundas — ne Tebet (MDB-MS), redu- ceu argumentos de Randol-  toideal Mas é muito melhor | rior, devido ao aumento ex- 
de sentenças judiciais defini zindo de 2036 para 20260 fe Rodrigues (Rede-AP)ede termos uma resposta ime- | ponencial de infecções na 

ta-feira, o relator da PEC, . to dos precatórios (ou seja, . dois complementos de voto: trole [sobre a transparência 
senador Fernando Bezerra o valor máximo anual que o o acréscimo de um inciso no . dos precatórios), em parceria. 

governo no Senado, fez a lei lamento). Segundo o relator, clara de que oencadeamento Justiça e o Tribunal de Con- | 
tura da última versão de seu isso dará “tempo suficien- da vinculação do espaço fis- — tasdaUnião-— afirmou. 

maga Al Bea oo Lo aumentar o número de va- — Educação (PNE), que es- 
compor as MEC lança gas e oferta de cursos técni- — tabelece, no mínimo, 25% 

IMPRESSO PORTAL cos integrados à Educação . das matrículas de Educação nt de Ap de Jovens e Adultos (EIA) de Jovens e Adultos (EJA), 
(LS Qual Mo 4) re here Nascimento Presidente Golerme Nascimento programa visando a qualificação pro- nas etapas do ensino fun- 
pa o ora doi ic fissional. A portaria foi pu-. damental e médio, deforma 
Ein Psi fu O Ministério da Edu- — blicada no Diário Oficial da — integrada à Educação Pro- 
Time Oesom73 Circulação: Marco A Queiros Tel: 3223-3410 cação (MEC), por meio da União (DOU). “O Programa  fissional, de acordo com os. 

qa. Colunista soci Marene Galera Secretaria de Educação Bá- tem como finalidade con- . termosda Leide Diretrizese 
publicidade aboepmad our sica (SEB), lançou o Pro- — tribuir para alcance da Me- Bases da Educação (LDB)”, 
rreidencgcomde grama EJA Integrada, para. ta 10 do Plano Nacional de. diznota do ministério. 
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GERAL | Nomeados chegam para fortalecer e desenvolver políticas públicas 

Sejus divulga membros do 
Comitê de Combate à Tortura 

A Secretaria de Justi- — Estado, nas pautas de pro- 
qa e Cidadania (Sejus) pu-  teção, respeito e valorização 
blicou, no Diário Oficial do da vida. Seguiremos traba- 
Distrito Federal (DODF)  lhando para valorizar es- 
da última quarta-feira (1º), sa demanda importante da 
a nomeação dos membros — população”, afirma a secre- 
do Comitê Distrital de Pre-  tária Marcela Passamani. 
venção de Combate à Tor- O comitê, recém-designa- 
tura (CDPCT) eacriação do — do, deverá se dedicar a vi- 
Sistema Distritalde Preven- rias pautas, como a criação. 
cão de Combate à Tortura deum plano distrital de pre- 
(SDPCT). As duas medidas — venção e combate à tortura, 
chegam para fortalecer e o estabelecimento do me 
desenvolver novas políticas nismo distrital de combate 
públicas distritais de direi- à tortura, além de colabo- 
tos humanos, como prote- rar com o cumprimento de 

política distrital que pos- 
ssa conquista represen- sa atender e responder de- 

ta mais um avanço históri- — núncias sobre violação dos — do avanço na pauta distri- gra, que historicamente é a 
co nas políticas públicas de direitos. O subsecretário de tal “Esse é um importante exposta a violações de 
direitos humanos do Distri- Direitos Humanos e Igual- mecanismo de redução de — direitos humanos, mesmo 
to Federal. Significa o nos- dade Racial, Juvenal Araú-  desumanidades, pri depois de 133 anos do fim 
so compromisso, enquanto — jo, mente para a população ne- 

aa Prato Cheio e Cartão 
Gás serão política de 
Estado 

O Governo do texto, no artigo 1º 
Distrito Federal deixa de constar o 

trecho “de caráter 
um passo para emergencial”. Ou- 

: ar 4 tra mudança ocor- meo À ê Erro 182.808 | 300.380 
Capacitação da Mala do Livro tem | | dorratochei. Aintenção él PAD Os programas . teraroprazodedu- 
resultado provisório sociais de segu-— ração do programa 

de18 meses para se 
Dedicado a capa- ra (2). O certame da ma “Mala do Livro”, a ta S tomar continuado. 

citar agentes de leitu- Secretaria de Cultura Secec aportou R$ 1,2 | cretaria de Desen- Outra mudança foi 

ra da Mala do Livro, e Economia Criativa milhão. “A Mala doLi- | volvimento Social a revogação do ar- 
um dos projetos mais — (Secec) vai capacitare  vroéum projetoestra- | (Sedes) foram ins-  tigo 11 da lei ante- 
importantes deincen- — formar 500 agentesde  tégico na política de | tituídos emer-  rior, que previa a 
tivo ao livro e á leitu- leitura do programa — leitura do Distrito Fe- | gencialmente por — vedação do recebi- 
ra do país, o edital Nº de criação de bibliote-  deral. Todo o investi- | contada pandemia mento cumulativo 
31/2021 teve resul- cas domiciliares que mento feito nessa ação da covid-19. Mas — do benefício, caso 
tado provisório, para expande-se de forma | dois projetos de — houvesse a imple- 
selecionar a Organiza 1990. Para custegres- — incalculável navidado | lei foram enviados ra 
ão da Sociedade Civil . sa ação, que visa valo- . futuro e jovem leitor”, | Para, tramitação — grama semelhante 
(OSC), publicado no rizar a missão, paixão — destacaosecretáriode | (a 

a lativa do Distrito ral Dessa forma, Diário Oficial do Dis- — pelohábitodaleturae Cultura é Economia | pager como ob-. passaaser possível 
trito Federal (DODF) — dedicação dos agentes Criativa, Bartolomeu | jaivo de que am- receber o benefi- 
da última quinta-fei- — voluntáriosdo progra- — Rodrigues. Dos tenhám tm dolocilqueolita 

=D caráter permanen- R$ 100 às famílias 
Inaugurada Central de Monitoramento fans Rega 
Remoto na Estrutural tao hs cado 

A parti desta se- — no 15º BatalhãodaPo- Prioritária (ASP). Are- | todesteano aideia 
mana, a Cidade Estru-  Tícia Militar. gião já conta com mais | é alterar parte da 
tural passa a contar O lançamento do de 20 câmerasem fun- | Leinº6.938/2021 
com mais uma forma . espaço faz parte do pa-  cionamento, mas, até | Considerando o al 
decombateàcriminali- — cote de ações de então, as imagenseram | to custo do gás de 
dade: a Central de Mo- — gurança pública para - enviadas ao Ciob, na | cozinha, de acor- Vos 
nitoramento Remoto a região, por meio da SSP-DF. “Com a inau- | do com o novo = a 
(CMR), que funcionará Área de Segurança guraçãodacentral. www. info.saude.df.gov.br/ 
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Ml trito Federal 

DF Aavenida volta a ter circulação de veículos permitida a partir de 5 de dezembro 

www.alo.com.br 

Trânsito liberado aos domingos e 
feriados na W3 Sul 

Os veículos voltarão a 
podercireular na W3 Sul aos. 
domingos e feriados. Du- 
rante quase um ano e meio, 
a avenida teve o trânsito 
terditado para carros, mo- 
toseônibusentre as quadras 
503/7039 e 512/0912, sen- 
do liberado para pedestres 
e ciclistas. A medida foi re- 
vogada por decreto publica 

do no Diário Oficial do DF 

e passa a valer a partir des- 
te domingo, 5 de dezembro. 
A decisão pela reabertura da 
Waocorre em meio ao avan- 
qo da vacinação — o DF tem 
75,53% da população ge- 
ral imunizada — e a reforma 
da avenida "Quando a pan- 
demia estava muito forte e 
as pessous confinadas, o go- 

vernador teve ideia decriar 
uma nova opção para as pes- 
soas saírem de casa. Ago- 
raarrefeceu a pandemia, os 
parques abriram, os espaços 
públicos podem ser usados e 
nós temos oportunidade de 
dar continuidade areforma” 
afirma o secretário de Go- 
verno, José Humberto Pires. 
Serão feitas as calçadas e as 

trocas do pavimento da área 
da 703. O GDF investiu R$ 
24,8 milhões num pacote de 
obras na W3 Sul, que inclui 
serviços de readequação do 
sistema viário com estacio- 
namentos, reforma total das 
calçadas com acessibilida- 
de, paisagismo, obras 
plementares de drenagem, 

alização, melhoria asfé 

tica, troca de iluminação por 
LED e colocação de novas l- 

5." Governo do Distri- 
to Federal está fazendo um 
trabalho maravilhoso, com 
vários órgãos integrados, 
e a população precisa ver a 
transformação acontecendo 
ejá usufruir das benfeitorias. 
prontas”, afirma Meire Mo- 
ta, secretária executiva 

Governador elogia trabalho social das 
igrejas em encontro 

O governador Ibaneis 
Rocha se reuniu com líde- 
res religiosos da Convenção 
Nacional das Assembleias 
de Deus Madureira (Cona- 
mad), na Catedral Baleia, 
na 910 Sul. No encontro, o 
chefe do Executivo elogiou 
o trabalho que todas as re- 
Jigiões têm feito no Distrito 
Federal, especialmente pelo 
acolhimento à população na 
pandemia. “Agradeço o tra- 
balho que as igrejas fizeram 
ao longo da pandemia, com 
portas abertas, ajudando as 
famílias e pessoas mais ca- 
rentes, distribuindo cestas. 
básicas, um trabalho de aco- 
Ilhimento. E, aquino DF, nós. 
não lacramos as portas das 

Começa 

igrejas nesse período, elas f- 
caramcomas portasabertas 
para acolher à populaç 
disse o governador. Ibanei 
Rocha foi recebido pelo Bis- 
po Primaz, Manoel Ferrei- 
ra, presidente da Conamad, 
além de outros pastores e 
bispos da cidade e do Entor- 
no. Segundo dados da Com- 
panhia de Planejamento do 
Distrito Federal (Codeplan), 
mais de 800 mil evangélicos 
vivem no DF, o que equiva- 
le a 30,8% da população. O 
governador também falou 
da aproximação do gover- 
no comas religiões e do tra- 
balho pela regularização de 
templos e seu caráter social. 
“Nós temos feito, ao longo 

O Governo do Distrito 
Federal(GDF) iniciou acons- 

aobra do  triçiodoviaduto do Riacho 
Fundo. obra vai beneficiar 

viaduto do  somilmotoritas que trafe 

Riacho DT iiraiE crnndiS 

deste período, um trabalho 
de aproximação com as igre- 
jas, tirando o estigma que 
existia em outros governos 
detratar mal bispos e pasto- 
res e de desrespeitar as igre- 
jas, chegando ao ponto de 
derrubar algumas. Adota 
mos um modelo detrabalho 
aqui no DF que é de perfei- 
taunião. 

do Recanto das Emas, Ria- 
cho Fundo, Riacho Fundo 
11, Samambaia, Taguatinga, 
Vicente Pires, Armniqueiras e 
Park Way. Para viabilizar a 
obradearte, o governo inves- 
teaproximadamente R$ 22.3 

Ceilândia Esporte vai a Brasileiro 

de beach soccer feminino 
A equipe feminina do 

Ceilândia Esporte Clube 
participa do Campeon: 
to Brasileiro de Beach Soc- 
cer,de14 a 19 de dezembro, 
em Recife (PE), com apoio 
da Secretaria de Esporte e 
Lazer (SEL), que recebeu o 
grupo. 

No encontro, 14 inte- 
grantes do time contaram 
um pouco sobre os prin- 
cipais desafios e expect: 
tivas com o evento, que 
conta com a participação 
deoito elubes de todo o pa- 

Na ocasião, a secretária 
Giselle Ferreira destacou 
a importância de incenti- 
var cada vez mais o eresci- 

milhões, o que deve gerar até 
300empregos. 

A expectativa é de que 
a obra de arte seja conciu- 
ida em um ano. Devido ao 
grande número de aciden- 
tes e as entradas e saí 

mento da participação de 
mulheres no esporte de al- 
torendimento. “Nossa pre- 
missa é abrir espaço, cada 
vez mais, para as mais va- 
riadas manifestações es- 
portivas em nossa cidade. 
Ainda mais para mulheres 
que, geralmente, enfren- 
tam mais obstáculos para 
se firmarem no cenário do 
esporte. Estamos na torci- 
da por elas”, salientou. Já 
Keilly Pereira, que atua co- 
mo fixa no beach soccer e 
meio de campo no futebol, 
cravou a meta do principal 
do torneio. “Vamos voltar 
com a taça, nossa expecta- 
tivaéessa 

dascidades, ali existem duas 
barreiras eletrônicas com ve- 
Jocidadede 40 km/h nos dois 
sentidos da via, que forçam 
os veiculos a reduzirem con- 
sideravelmente a velocidade 
aoseaproximarem do balão. 

[CULTURA 

Programa 
Território Criativo 

Capacitar profissionai 
e empreendedores que atu- 
am em setores criativos, Es 
te é o objetivo do Edital nº 
33/2021, que teve o resulta- 
do provisório publicado pe- 
la Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa (Secec) 
no Diário Oficial do Distri- 
to Federal (DODF) da última 
quinta-feira (2). 

Com aporte de R$ 540 
mil, 0 chamamento público 
vai selecionar Organização 
da Sociedade Civil (OSC) re- 
sponsável pela oferta de ca- 
pacitações e consultorias 
voltadas para qualificação 
da gestão de empreendi- 
mentos, projetos, produtos e 
negócios dos setores da eco- 
nomia criativa. À formação 
será feita por meio de en- 
contros tanto presenciais co- 
mo virtuais, que ocorrerão 
no Plano Piloto e regiões ad- 
ministrativas do Distrito Fe- 
deral. Devem ser realizadas 
ações de qualificação, difun- 
dindo conhecimento prático 
em planejamento estratégi- 
co, gestão, inovação e emp- 
reendedorismo, com foco 
multidisciplinar e aborda- 
gem transversal aos dife- 
rentes setores da economia 
criativa, 

[sesu RANÇA 

Cidade da 
Segurança 
Pública tem 
início em São 
Sebastião 

Até domingo (5), São Se- 
bastião receberá ações de po- 
liciamento e de prevenção à 
criminalidade por meio da 
Cidade da Segurança Pública 
(CSP), projeto da Secretaria. 
de Segurança Pública (SSP- 
DF), lançado nesta quin- 
ta-feira (2) naquela região 
administrativa. Os serviços. 
oferecidos pelas forças de se- 
gurança e órgãos parceiros, 
“como emissão de carteira de 
identidade e orientações so- 
bre programas do Governo 
do Distrito Federal (GDF), 
poderão ser acessados até sá- 
dado (4), das 9h às 14h, na 
estrutura montada no esta- 
cionamento ao lado da Ad- 
ministração Regional de São 
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BLES 
I'AMOUR EN ROSE 

isamento da linda Nina Coelho e André Julius Pellicano Granado, em cerimônia íntima, lembrou um conto de 
O idas pelo romantismo queenvolveua cerimônia. Da decoração em tons rosa, às roupas usadas pelas madrinhas, 

todas na mesma cor, ao delicado vestido da noiva. A cerimônia aconteceu no restaurante Patiú Anú, no Park Way, 
com a presença de amigos dos noivos, alguns vindos de São Paulo. A decoração elogiadissima, foi assinada por Rafaela 
Orlandini e Thais Russo. Ivana Gasparoto foi a responsável pelo buffet da ocasião. O cerimonial, impecável, ficou a cargo 
deTiago Correia, oinsuperável reida noite. A lua-de-mel será nos Estados Unidos, pais onde o jovem casalirá viver, Queo 
romantismo continue sempre fazendo parte da vida deles, são os votos da coluna. Futos de: Marcos ArajoeInstagram 

Nina e André, o jovem e romântico casal 

Jámarido emulher, Ninae André com os pais dela, Ana. 
Flávia de Assis Brasile Luiz Felipe Ribeiro Coelho. E 

NO PLANETÁRIO 
O Immersphere-- Festival Intemacional de Fulidome ocuparáo Pl 
netáriode Brasília de 9 a 12 de dezembro com filmes imersivos pró 
priosparaeibição em planetáriosou telas semi-esféricas A entradaé 
franca. curadoria do festival é assinada pela professora e artista com- 
prtacional Suzete Venturi e pela artistae produtora cultural Marília 
Pascul, que foram responsáveis por escolher os filmes, ariundos de 

“diversos países, que compõem amostra competitiva. 

GEEKGAMEFEST 

Amanhã, sábado, acontecerá a abertura do maior evento Geske 
Gamede Brasília, onde a diversão é garantida. Se vocêainda não 
temseuingresso, podeadquiri-o nosymplecom Imperdível. 

Marlene Galeazzi 
marlenegaleazziegmail.com 

Andrée Nins 

Nahora da cerimônia onde Rubens Pessoa, professor de 
Andréa infincia, que veio do Rio de Janeiro, proferiu 

belas palavras, 

CONFRATERNIZAÇÃO 

ClotikdeChaparro, nossa escritora maior, no próximo dia 11, vaiabrir 
as portas desua agradável residência do Lago Norte para um momen- 
toesperial de confraternização definal de ano. Será um sábado deem: 
contro dos acadêmicos da Academia de Letras eMúsica do Brasil, que 

tem na presidência Meireluce Fernandes, 
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Hoonia ALSO 
INDÚSTRIA [BH 88% das indústrias dizem que a normalização de insumos só virá em 2022 

CNI: sete em cada 10 indústrias têm 
dificuldades para comprar insumo 

Asdificuldades deabas- tica e produtos eletrônicos 
tecimento de insumos e de € 76% do setor de bebidas, 
matérias-primas afetaram por exemplo. Entre os seto- 
em média 68% das empre- res que dependem de insu- 
sas das indústrias extrativa mos importados, 18 deles 
edeconstrução, emoutubro também relataram o mes- 
dezoan, deacordo com pes mo problema: a dificuldade 
quisa da Confederação Na- de comprar a mercadoria, 
cional da Indústria (CNI) mesmo que se decida pagar 
divulgada ontem (2) a mais por ela. Os setores 

O percentual é menor maisafetados foram: farma- 
do que o de fevereiro des- cêuticos (88%), máquinas 
te ano, quando 73% das e materiais elétricos (869%, 
empresas relataram o pro- vestuário (85%), m 
blema. “Apesar da ligeira k plástico (84%), limpeza e 
queda, a situação está bas- X perfumaria (8: 
tante complicada e mais da y (81%), DeacordocomaC! 

de das indústrias ava na construção civilo proble- 
liaqueesse desajuste só terá das empresas afirmaram que, mesmo 88% das indústrias de couro, 85% dos ma se agravou entre feverei 
fima partirdeabrilde2022", informou . em negociações com o valor acima do fabricantes de móveis; - ro e outubro deste ano. O percentual 
aCNL. Segundo a pesquisa, em 18 dos habitual está maisdificlobterosinsu-  tria química; 78% do ve e78% — deconstrutoresque disse ter dificulda- 

setores da indústria de transforma-.. mos no mercado doméstico. Esse pro- das madeireiras, além de 779 de para obter insumo e matéria-prima 
ção consultados, mais de dois terços blemaatingego% dosetordecal distrias de equipamentos deinformá- passou de 72% para75%. 

varam à queda de 0,4%. sukado do FIB do terceiro . Instituto BrasieirodeGeo- . setores intensos em en. 
| Ati, do Produto Interno Bru- trimestre. grafia e Estatística (IBGE), gia como em setores que 

climáticos  eers, soma detodos os “A queda da agropec- Ei agropemuáio reg”. dependem do cima oo 
» bens e serviços produzidos ária teve impacto relevante  trou perdas de 8%. “É fun- agricultura”, avaliou a se- levaram à — oirrotniotimes: no PiBdotersotimente daria! desing o que esti: cooetaria cm 

tre dese ano, a compara. de 2021. Sefose zerada a. & política econômica def. dndosda Pesquisa Nacional queda do em oo doi van dg ts lático aerss par Amostra Doni 
PIB, diz a junho. Essa é a conclu- . margem, o PB crescera na. e pontuais da natureza. À . (PNAD) Cotinuaquemos- 

' à jo da Secretaria de Políti- ordem de 0,3% a 0,4% no maior crise hídrica em 90 — trou criação de 3,6 milhões secretaria  caliondmicadoMinistrio . teeiro trimestre em rela-.. anos de histrin e a cor... devagasdeimblo note 
cone que divulgo gioaosegundotrimesrede rência de eteras geadas. colo trimestre 

Fatores Fatores climáticos 1 

Aprovado acréscimo de R$ 
Economia : 

brasileira cai “2 Di para 2022 
0,1% O Projeto de Lei Orça- — Eletrobras - que deve ar- 

an ci e! mentária de 2022 (PLOA  recadar por volta de R$ 23, 
2022), definido pelo PLN bi, e licitações exceden- 

Sexta edição do Encontro O Produto Interno Bru- | 19/2021, ganhou umacrés- tes de petróleo do Pré-Sal, 
: to (PIB), a soma de todos | cimo de vorbas de R$ 721 E E 5 | cimo de verbas que podem gerar até R$ 5 

Empresarial no DF pride nda bilhões. A mudança foi . bilhões para a União. “Isso 
Depois de celebrar seu  recer uma palestra, segui: | Aa O | aprovada pela Comissão . será um feito histórico, in- 

vigésimo aniversário es- da de almoço, ao público | “ste ano, na comparação | Mistade Orçamento. terrompendo a sequência 
te ano, o Sindicato do Co- — presente, que está extrema- | com o trimestre anterior. Segundo o relator da — de déficits primários ob- 
mércio Atacadista do DF . mente interessado nas ten- | O PIB, no período, somou || comissão, o senador Orio-  servados nos últimos oito 

dências da economia para | R$ 2.2 trilhões. Os dados | visto Guimarães (Pode- anos”, afirmou o senador. 
o ano que vem”, afirma Ly- | foram divulgados pelo In- | mos-PR), oorçamentoestá— Mudanças nas previsões 
sipo Gomide, presidente do | Stituto Brasileiro de Geo- | próximo do equilíbrio, já do Produto Interno Bruto 

seu último evento de 2021: Sindiatacadista-DF-Segun- | Erafia é Estatística (IBGE). | resta ao governo apenas — (PIB), flutuações da Selic - 
o Encontro Empresarial, . do ele, o almoço marcará, | Ao cniarção com ot | Um déficit de R$ 2 bilhões. ataxa básica dejuroseain- 
quechegaàsuasextaedição, ainda, o fim da programa- | canto houve uma alta de | Para atingir o equilíbrio — fiação foram os principais 
trazendo o tema “Perspecti . ção de eventos da entida- | qo O PiBtambémacumu. | entre receitas e despesas. . motivadores da nova cifra 
vas do Cenário Econômico — deesteano, que adotou, por | Iaaltano período dei2me- | Com a medida, a expecta- — explicou o senador emrela- 
em 2022”. Ministrado pe- conta da pandemia, forma- | ses(3,9%). Na passagemdo | tiva é que o orçamento se- tório. Guimarães informou 
lo economista-chefe da Se- tos presenciaisevirtuaisem | segundo parao terceiro tri- | ja de R$ 2,028 tri. A cifra . também que, apesar da es- 
rasa Experian, Luiz Rabi, o suas palestras e atividades. | . mestre deste ano, a queda | não considera as privati-  timativa ser animadora, a 
encontro está sendo espe-— Ao todo, são esperados para | foi puxada pelo setor agro- | zações que estão previstas — queda de renda da popula- 
rado com ansiedade pelos. odebatecerca de 150 convi- |. pecuário, que teve perdas | para acontecer ainda no. ção e o desemprego ainda 
associados. “A ideia é ofe- dados. de 8%. início de 2022, como a da — são preocupantes. 
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ALSO 

A Secretaria de Educação ganhou 
um reforço emseu quadro, coma posse 
de 94 nomeados para cargos da Carrei- 
raAssistência à Educação. Comotermo 
emmãos,oscontempladosesbanjaram 
sorrisos e ansiedade para iniciar os tra 
balhosnas unidades de ensino. Asecre- 
tária de Educação, Hélvia Paranaguá, 
esteve presente na cerimônia para dar 
as boas-vindas e parabenizar os novos 
servidores. 

“Hojeé um momento de muita ale- 
gria para nós, Ter estes profissionais 
conosco é fundamental para melhorar- 
mos ainda mais os atendimentos aos 
nossos alunos. À medida que for pos- 
sível, vamos convocando todos e am- 
pliando nosso quadro de profissionais”, 
pontuou a seeretária de! 

“Os professores não conse 
trabalhar sem o apoio da Carreira de 
Assistência, vocês são necessários em 
todo o processo de aprendizado. Lem- 
brotambémquenossa prioridade écui- 
dardosestudantes. Portanto, ocarinho 
eocuidado comelessão fundamentais 
Estamos juntos por eles e para garan- 
tir os estudos de qualidade”, comple- 
tou a secretária. Os novos servidores 
tomaram posse nos cargos técnicos de 
gestão educacional, monitores de ges- 

tãoescolare analistas de gestão escolar. 
“Estes colegas vão ajudar a fizer adife- 
rença nas comunidades em que estive- 
rem trabalhando. Com muita alegria, 
recebemos a todos, 
de que vão contribuir para atender aos 
nossosalunos, queé o motivo principal 
de estarem sendo empossados”, frisou 
a subsecretária de Gestão de Pessoas, 
Ana Paula Aguiar, Primeira empossa- 
da, Ana Cristina Rezende foi nomeada 
paraoc 
colar, Com muita emoção 
vidora se diz pronta para integrar o 
quadro da secretaria. “Desde 2017 que 
aguardo ser chamada. É com muita fe- 
licidade que assino o termo e tenho or- 
gulho em fazer parte desta secretari 

oportunidade, os ser- 
vidores receberam uma cartilha que 
apresenta a Secretaria de Educação e 
traz orientações gerais sobre os direi- 
tos edeveres dos profissionais. O mate- 
rial contém informações sobre estágio 
probatório, benefícios, código de é 
legislação, organograma da astaetele- 
fones úteis entre outras. As 94 nomea- 
cões foram em substituição àstornadas 
semefeito, referentes aagostodesteano 
(osconvocados nãoseapresentaramou 
pediram parar para o final da fl) 

Temos a certeza 

argo de monitora de gestão es- 

PALMA DA 
MÃO 

Publicações e Parcerias: 
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Acesse e compartilhe 

Novos servidores reforçam quadro 
da Educação do DF 

Novacap inaugura 
sala do Instituto 
Recomeçar 

Foi inaugurada hoje 
na Novacap, à sala do Ins- 
tituto Recomeçar. Funda- 
do em 2015 na cidade de 
Poá (SP), a organização so- 
cial, que também atua em 
Recife (PE), deu início às 
suas atividades no Distri- 
to Federal em abril deste 
ano.O instituto tem o ob- 
jetivo de reintegrar à socie- 
dade egressos do sistema 
prisional que cumpriram 
suas penas e buscam apoio 
para retomarem o convi 
vio em sociedade, mas não 
têm oportunidades pa- 
ra reencontrar esse cami- 
nho. À Novacap é o órgão 
do governo que possui o 
maior número de egressos 
contratados. Cerca de 340 
profissionais atuam em 
funções administrativas, 
serviços gerais, construção 
civil — em obras feitas pe- 
las cidades — e no viveiro de 
cultivo de mudas, ondeatu- 
almente trabalham 60 mu- 
leres. 

Moradores da Vila 
Cauhy passam por 
treinamento 

Em situações de 
emergência, quan- 
to mais preparado se 
estiver para lidar com 
elas, melhor. Com es- 
se objetivo, a Defe 
Civil (DCDF) fez um 
simulado de enchen- 
te no córrego Riacho 
Fundo, próximo à Vi- 
la Cauhy, localizada 
no Núcleo Bandei- 
rante. 

seis crianças — mo- 
radoras de casas que 
ficam ao lado do cór- 
rego — foram resga- 
tadas por equipes do 
Corpo de Bombeiros 
(CBMDP), Polícia Mi- 
ltar(PMDF)eDCDF. 
A partir do chamado 
de emergência, equi- 
pes se deslocaram da 

se de operações, 
instalada na entrada 

O exercício serviu da Vila Cauby, até as 
para integrar órgãos — residências. 

Em cerca de 20 
minutos, todos os 
moradores haviam 
sido transportados 
com segurança e con- 
duzidos em viaturas 
ao Posto de Acolhi- 
me 

públicos e a popu- 
lação para saber co- 
mo agir em eventuais 
emergências decor- 
rentes das chuvas, 
principalmente em 
casas que sejam atin- 
gidas pela água. A 
atividade simulou to- 
dos os procedimen- 
tos possíveis em caso 
de uma inundação. 
Como parte do tes- 
te, três famílias, sen- 
do quatro adultos e 

No local, após se- 
rem atendidas e ca- 
dastradas, as famílias 
receberam ajuda hu- 
manitária e foram re- 
conduzidas aos seus 
lares, 



| Bm sexra-reina, 03 ve vezemero ve 2021 

Www.alo.com 

DF HH Entre os homenageados da noite estão as primeiras-damas, do Brasil Michelle Bolsonaro 

BPW Brasília-DF entrega Troféu Uma lista com 8 projetos musicais de artistas 

locais lançados em 2020/2021 
Sem ardem padre para gostos aiados 

Stella Prata 2020/2021 
A Associação de Mulhe- 

res de Negócios e Profis- 
sionais - BPW 
Brasília-DF +, 

fins 
lucrativos e ce- 
leiro de lideran- 

realizará a edi- 

ção sem 

ças femi 

do Troféu Stella 
Prata. A premia. 
ção visa reco- 
nhecer pessoas 
com atuações 
de destaque 

centiv 
pela igualdade — a Primeira Dé 

unidades na vida . Michelle Bolsor 
econômica, social e políti 
ca, A solenidade de entrega 
do Troféu será realizada no 
dia 7 de dezembro, às 20h, 
no Salão Social da ASBAC, 

tordeClubes. convi: Di 
teindividual (R$180) pode- 
rá ser adquirido através do 
WhalsApp(61) 98151-1473, 
para apoiar as inúmeras 

ações sociais e beneficen- 
tes que são realizadas pela 

[4 EE 

trada Mulher, Família e Di 
reitos Humanos Damares 
Alves; Ministro da Justiça e 
Segurança Pública do Brasil 
Anderson Torres; Primeira 

do DF Ma 
nha; Vice Prim 
do DE Ana Paula Hoff; Se- 
cretária do Turismo Va 
sa Mendonça; Secretária da 

BPW Brasi- tais, empre- 
lia-DF. ded: 

Durante  filantropos e 

de, serioho- 
menageadas À estatue- 
personali- ta do Troféu 

Stella Pra 
20/2021 foi 

diretoria da criada pel 
BPW Brasi artista plás- 
lia-DF, que tica Cid 
se destaca-  valho. Além 
ram duran- do Troféu, a 
te o biênio BPW Brasí 

Dentre ela 
do Brasil 
o; Minis: 

guerá a placa 

tar Cury 
sociação nes! 

em reconh 
ara Noro- 
ra Dama 

sempeni 
trabalho, f 

Mulher Éricka Filippelli 
além de deputados distri- 

lia-DF entre- É 

Honra ao Mérito Marta Bit 
ndad 

tem como objetivo agra 
ciar e homenagear as mu 
lheres associadas da BPW 

imento ao de 
xemplar pelo que 

ça, dedicação e 
determinação, assim como 

s- — pelo apoio incondicional 
e voluntário às atividades 

e ações da Organização. A 
solenidade de entrega do 

Troféu Stella 
Prata será se- 
guida de um 
jantar servi- 
do pelo Buffet 
Les Jardins, 
animada pe 
la Banda 
Wellyngton 
Abreu e fina- 
lizada 
a Cerimônia 
da Vela, ritu- 
al cri 
la fundadora 
da BPW, Lena 
Medesin Phi 

lips, um dos mais belos e 
das Mu- 

es BPWs. Então Lena 
esin Philips criou es- 

do pe- 

1, que 

se momento magno 
objetivo de 
chama daquelas mulheres 

n por momen. 
tos bem dificeis; por isso se 
tornou um ritual muito sig- 
nificativo e respeitado entre 
as associadas da BPW 

Espetáculos teatrais e de dança são destaques na 
programação da Oficina Cultural Oswald de An 

A Oficina Cultural Oswald de An- 
dradee a Oficina Cultural Alfredo Vol- 
pi, programa da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Governo do 
Estado de São Paulo e gerenciadas 

olesis, irão explorar algumas 
ns artísticas em suas progr 

mações, 
Nodia 4 de dezembro, sábado, das 

12h às 14h, a Oficina Cultural Oswald 
de Andrade apresenta a vídeo per- 
formance “Originária”, uma conta- 
ção de história que narra o passado, o 
presente e o futuro da humanidade a 
partir da perspectiva de uma mulher 
não criada, mas criadora. Em car 
ter híbrido, a videoperformance co- 
ordenada por Fernanda Paixão ser 

transmitida no Youtube das Oficinas 
Culturais e apresentada presencial- 
mente no Cineclube da Oficina Cultu 
ral Oswald de Andrade. Os ingressos 
serão distribuídos uma hora antes 
do início do evento. Outra atividade 
que terá apresentações presenciais é 
o espetáculo "Cock - Briga de Galo” 
dirigido por Nelson Baskerville. O. 
petáculo traz a história de John, q 
tem um relacionamento com um ou- 
tro homem há sete anos. No enta 

a se apa 
mulher (o que nunc 
do). Cheio de angústias egifimentos 
conflitantes, o protaggffBA mantém 
as duas relações sendiber para que 

rade 

lado ir, O espetáculo terá apresenta- 
cões até dia 18 de dezembro, desegun- 
da asexta-feira, às 20h, e aos sábados, 
sessões às 15he às 18h. Também han 
rá sessões extras nos dias 9e 16, quin- 
tas ási7h 

O espetáculo, que tem dr 
50 minutos, busca promover a re 
xão sobre as gestualidades que acom- 
panham as oralidades de contadores 
de histórias, poetas populares e fami- 

nouniver ulturas negras, 
ido 0 corpo como um território 

m narrativas é 
rias diversas. O projeto foi realizado 

m apo » Fomento 
nça para a Cidade de São Paulo - 

ia Municipal de Cultura 

ão de 

onde tr emó- 

Edição 

velha capas 
de e auto-cxplorar nas 

possíveis. E 

nam de lives de artistas seta 

asa eitiidade para se 

teatro virtual e cus, E 
am trabalha com sua cria 

abe que elaéumb 
1 Pode até trans 

a. Mas inspiração 

undo a que 

Kaatuyra 
P 

Inpariqui 

sta Caio Lemos que vem 
bilidades, 

Black Metal inexploradas 

Evesofthe old man 

atfesimo nível Neste disco, 

ta do in 
Munha 

ra associado a gravadora ale 
ma Heartcore, com grande 
participação de outro prod 

Martins, Invest em comp 
sições que meselam coisas ta 
liver Jazz, Mbp, Sw 
th Pope Clube da esquina. Eles. 
deixaram o Eri Clapton pari 
cia de uma faixa também, 

Aki Huna — vir 
jumbes: Dupla de inmios Jono. 
Pedho e Davi Mansur em pr 
dução que tudo inca caseira 
lançada pelo hervico selo in 
dependente Lombra Resconds 

Mag 
o Candomblé: Registro 

aciona! dos cantos ritu 
ai do cansdombl, com pese 

produzido poe Cacai Nune 

unh of Love) figura nipre 
sente do metal da cidade 

Punk independente com 
letras e guitarras que alternam 
melancolia e paraoia apoca 


