
MP cuitrasão É inotrasão 

APROXIME A CÂMERA. 

ANVISA AMPLIA ES PARA 
VERIFICAR COMPROVAÇÃO VACINAL 

NACIONAL: Segundo a Anvisa, serão instaladas barreiras para controle de fluxo na Ponte da Amizade (que liga Foz do Iguaçu com 
a Ciudad del Este, no Paraguai); e na Ponte Tancredo Neves (Ponte Internacional da Fraternidade, ligando Foz do Iguaçu a Puerto 
Iguazú, na Argentina) Nesse sentido, a apresentação do certificado de vacinação é “requisito migratório” e, portanto, configura- 

se como “objeto de fiscalização” pelos diversos órgãos que atuam nos pontos de entrada / PÁGINA 02 

SAÚDE 

ÔMICRON PROPAGA-SE 
PELO MUNDO EM RITMO |, 
SEM PRECEDENTES, 

ALERTA OMS 

, diz o centro europeu, que 

urgente e forte” 

reduzir a transmissão do virus 

PÁGINA 02 

PASSE LIVRE MAIS FÁCIL 
NO DF PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 

Mesida firmada por pastas do GDF permite a realização de 
perícia médica de forma remota, com envio de documentos 
por via digital A portaria conjunta foiassinada pelo secretário 
de Economia e pelo secretário da Pessoa com Deficiência. 

PÁGINA 04 

SEGUNDA ETAPA DA AÇÃO 
PRÓ ECONOMIA AVANÇA 

COM NOVO REFIS 
Medidas da Secretaria de Economia de apoia ao setor produtivo 
& aquecimento da economia foram votadas pelos deputados 
distritais. Ao todo, a Seec propês um pacote de 34 medidas 
referentes à seguia etapa do programa Pró Economia 

PÁGINA 07 

TRUPE DE BRASÍLIA 
ABRE INSCRIÇÕES PARA 
PROJETO TEAR 2022 

O Tear — Ano Il integra um plano de ação em medidas 
socioeducativas aplicadas à adolescentes autores de ato 
infracional por meio da Metodologia do Tetro do Oprimido, 
de Augusto Boal (1931-2009) 

PÁGINA 08 



2 E Quinta-reina, 16 De pezemsro De 2021 

Kagtional 

Twittando 

Senador fala 
sobre disputa 
política 

Forçar em 2022 um de 
bate de ideias e não uma 
mera disputa de gos e 
boçalidades émissãonãe 
sda Imprensa, masprir 
cipalmente dos próprios 
políticos. O Brasil precisa 
escapar dessa armadi 
populista. 

PN 
ERA e 

.alo.com.br 

LO. 
Combate ao cibercrime é 
urgente, afirmam especialistas 

Os recentes ataques de 
hackers a órgãos públicos e 
vazamentos de dados pes- 
soais de milhões de brasi- 
leiros chamaram a atenção 
para a urgência do comba- 
te aos cibercrimes. O nú- 
mero de crimes virtuais 
cometidos pela internet 
vem aumentado de modo 

larmante, segundo espe- 
listas reunidos em audi- 

pública interativa na 
Comissão de Ciência e Tec- 
nologia (CCT). O debate se- 
mipresencial foi realizado 
por requerimento do se- 
nador Carlos Viana (PSD- 
-MG), que listou uma sé 
de órgãos públicos vitimas 
de ataques, como o Minis- 

tério da Saúde, a Polícia 
Rodoviária Federal, a Con- 
troladoria-Geral da União 
ea Escola Nacional de Ad- 
ministração Pública. — Is- 
so nos leva a discutir com 
muito mais seriedade [o 
problema]. As ameaças aos 
países não serão mais clás- 
Sicas, como no passado. As 
guerras serão de dados. As 
nossas hidrelétricas, por 
exemplo, são todas elas au- 
tomatizadas, Os aeroportos 
de todo o mundo também 
são controlados por dados, 
que fazem toda a seguran- 
ça de voos. Numa possível 
guerra digital, criar confu- 
sões nos sistemas internos 
de um país pode gerar uma 

Assembleia da Bahia 
aprova ajuda emergencial 

A Assembleia Legisla- 
tiva da Bahia aprovou, por 
nanimidade, a propos- 

ta apresentada pelo gover- 
no estadual para viabilizar 
ações de socorro à popu- 
lação afetada pelas fortes 
chuvas. 

O Projeto de Lei nº 
24.402 autoriza o Poder 
Executivo estadual a ado- 
tar medidas “excepcionais 
e emergências” para miti 
gar os impactos decorren- 
tes das chuvas. Segundo 
Superintendência de Pro- 
teção e Defesa Civil do Es- 
tado da Bahia (Sudec), até 
a tarde dessa terça-feira 
já tinham sido confirma- 
das 12 mortes associadas 
às consequências das chu- 
vas que se intensificaram a 
partir do início de novem- 
bro, causando enchentes, 
alagamentos, deslizamen- 
tos, danos à infraestrutura 

rodoviária e a interrupção 
do fornecimento de ener- 
gia elétrica e água, princi- 
palmente na região sul do 
estado. Em um balanço ain- 
da não conclusivo, a Defe- 
saCivilestadualcalculaque 
cerca de 220,3 mil pessoas 
foram afetadas por enchen- 
tes ou alagamentos em 51 
cidades que já haviam de- 
cretado situação de emer- 
gênciaatéontem. Deacordo 
com o órgão, 15.199 pessoas 
foram desalojadas e 6.371 
tiveram que ser levadas pa- 
ra abrigos. Com a aprova- 
ção da proposta, o governo 
estadual poderá destinar, 
em caráter extraordinário, 
R$ 20 milhões ao Fundo 
de Desenvolvimento So- 
ciale Econômico. A quantia 
deverá ser utilizada exclu- 
ivamente para financiar 
romerciantes e prestadores 
deserviços dascidades. 

aa Alá Ba Comunicação Lda 
coa 

at Ste e Atas 
SALSA Quad 

Beda DE 

Tee osss673 
comente 
rbd grau 
predessdacem br 

eso K-r 17, 64) residente Guilherme Nascimento 
Edir Chefe Fio Queime 
Subedior: Reynaldo Rodrigues, 
Comercial Francis Leandeo 
Cncuação: Marco A Queima 
Colunista social Marlene Galezra 

defesa muito menor — aler- 
tou Carlos Viana. Mesmo 
reconhecendo avanços, co- 
mo a promulgação da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(Lei nº 13709, de 2018) ea 
criação da Autoridade Na- 
cionalde Proteção de Dados 
(ANPD), Viana questionou 
os debatedores sobre o que 
pode ser feito para proteger 
melhor os cidadãos contra 
esse tipo de crime. Carlos 
Bruno Ferreira da Silva, 
procurador da República 
em Minas Gerais e especia- 
lista no tema, lembrou que 
outros países estão mais 
adiantados que o Brasil em 
termos de legislação, citan- 
do casos de empresas que 

foram condenadas a pagar 
pesadas multas, na Europa 
e nos Estados Unidos, por 
não terem protegido ade- 
quadamente os dados de 
seusclientes, 

aéquenes- 
ses países esses vazamen- 
tos têm consequências, Há 
uma compreensão de que 
os vazamentos são muito, 
muito sérios. 

Ômicron propaga-se pelo mundo em 
ritmo sem precedentes, alerta OMS 

A nova variante do co- 
ronavírus, a Ômicron, já 
está presente em 77 países. 
ea alastrar-se a um ritmo 
sem O alerta 
é da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Vários 
países começam a adotar 
medidas mais restritivas 
para conter o aumento de 
infecções. O Centro Euro- 
peu de Prevenção e Con- 
trole de Doenças (ECDC) 

considerou hoje que a 
Ômicron, nova variante do 

nante na União Europeia. 
Já se assiste à transmis- 

são comunitária dentro da 
Europa, e os dados preli- 
minares disponíveis não 
descartam “uma redução 
significativa das vacinas” 
contra essa estirpe. Desse 
modo, e porque os países 
da UE ainda enfrentam o 
impacto severo da variante 
Delta, “um novo aumento 
das hospitalizações poderá 
rapidamente sobrecarre- 
garossistemas de saúde”. 

Anvisa amplia ações para verificar 
comprovação vacinal em fronteiras 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
ea Polícia Federal iniciaram 
ontem (15) uma operação 
conjunta visando ampliar as. 
ações de verificação do com- 
provante vacinal de pessoas. 
que ingressam no Brasil pe- 
lasfronteirasterrestres coma 
Argentinaeo Paraguai. 

Segundo a Anvisa, se- 
rão instaladas barreiras pa- 
ra controle de fluxo na Ponte 
da Amizade (que liga Foz do 
Iguaçu coma Ciudad del Es- 
te, no Paraguai); e na Ponte 
Tancredo Neves (Ponte In- 
ternacional da Fraternida- 
de, ligando Foz do Iguaçu à 
Puerto Iguazó, na Argenti- 

na). “Conforme decisão cau- 
telar do Supremo Tribunal 
Federal (STE), proferida pe- 
loministro Luís Roberto Bar- 
roso, viajantes brasileiros ou. 
estrangeiros que residem no 
Brasil é que deixem o terri- 
tório nacional a partir desta 
quarta-feira, 15dedezembro, 
deverão apresentar a com- 
provação de que estão com- 
pletamente imunizados para 
regressar o território nacio- 
nai, justifica, em nota, a An- 
visa. 

Ela esclarece que o ci- 
do vacinal só é considerado 
completo “mediante a apli- 
cação de duas doses ou dose 
única de imunizante regis- 

trado pela Anvisa, pela Or- 
gmização Mundial da Saúde. 
(OMs)oupelaautoridadesa 
nitária do país no qual o via- 
jante foi imunizado, desde 
que cumprido o prazo poste- 
rior necessário para a imuni- 
zação (em média 14 dias para 
a maioria das vacinas dispo- 
níveis mundialmente”. 
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LOCAL [BH Ação realizada no Guará apreendeu 10 unidades, que totalizam 87 carros PANE 

E Relatório de 
Operação DF Livre de Carcaças [IETT TT) 
já recolheu 758 veículos 

O Guará recebeu mais — Federal (GDF), em que re- 
uma edição da opera tiramos carcaças abando- 
Livre de Carcaças. Éaquin- nadas que servem 
ta vez desde o lançamen- — para possíveis práticas de 
to da ação, em fevereiro de crimes, como também pa- 

ra focos do mosquito da 
carcaças das ruas da região, — dengue”, aponta o secretá- 
contabilizando 87 rio de Segurançe 
abandonados recolhidos . nilo. A operaç 
no Guará. Em todo o DF,o  sobacoordenação da 
total chega a 758 veículos — taria de Segurança Pública. (Novacap). De acordo com — br. “Entendemos a relevá 
recolhidos. Além de contri- (SSP-DF), em parceria com O coordenador dos Conse- cia de uma ação como essa 
buir com a sensação de se- — assecretariasexecutivasdas . Thos Comunitários de Segu- e o Guará foi contemplado 
gurança da população, a Cidadese de Políticas Públi-  rança(Consegs)naSSP-DF, com cinco edições neste 
operação tem como objeti- cas, DF Legal, Departamen- . Marcelo Batista, a identifi- . ano, o que nos deixa mui- 
vo eliminar criadouros do — tode Trânsito (Detran-DF), — cação dos carros abando- — to agradecidos ao gover- 
mosquito Aedes aegypti - Polícia Militar do Distri- . nados acontece por meio . nador Ibaneis Rocha é ao 
transmissor de dengue, zika to Federal (PMDF), Direto- da parceria com os Conse- secretário de Segurança Pú- 
piaqacãos ria de Vigilância Ambiental £5, administrações regio- blica, Júlio Danilo, pelas 

“É uma operação de su-— (Dival), Secretaria de Saú- — nais e também por meio do ações designadas à popula- 
cesso e em consonância — de (SES) e Companhia Ur-  enviodeinformações parao — ção guaraense”, acrescenta 
com o Governo do Distrito. banizadora da Nova Capital . e-mail conseg/essp.df gov. aadministradora 

Corte e costura em alta no mercado de trabalho MTAS? 226320 | 84000 
Já pensou em traba- — auxiliar de crédito (1). Pa Avagaparsengenheiro — pecificações do currículo. 

Ihar fazendo entrevistas de. ra ambas, é preciso ter ex- — eletricista, que oferece R$ Empreendedores que de 
opinião pública na rua, co-  periência nas respectivas. 7.067,60 de salário e apa- . sejam buscar profissionais 
letando dados para pes- — áreas. O salário é igual pa-  receu pela primeiravezesta . também podem utilizar os 
quisas amostrais e censo? ra os dois, no valor de R$. semana, segue aberta para — serviços das agências do 
Parece fácil para quem gos- 1,2 mil, mais beneficios. A. quem tem nível superior. trabalhador. Além do ca- 
tu de se comunicar. Caso — profissão com mais vagas Não precisa comprovarex- — dastro de vagas, é possí- 
seidentifique com o traba- abertas é a de costureira, — periência. Para se candi- vel usar os espaços físicos 
To, duas oportunidades de — umtotalde35. Emseguida, — datar a uma das 300 vagas para seleção dos candida- 
contratação estão abertas açougueiros são mais pro- do dia, há dois caminhos: tos encaminhados. Para 
nas agências do trabalha- curados (29), seguidos de presencial, indo a uma das so, basta acessar o site di 

» 

dor. É exigido nível médio vendedores (26), eletricis- 14 agências, de segunda a — Secretaria do Trabalho. A 
de escolaridade e o salário tas (24), auxiliares de lim- sexta-feira, das Sh às 17h, . secretaria também dispo- 
éde R$ 1.575, mais benefi- — peza (21), atendentes de — ou pelo aplicativo Sine Fá-  nibiliza o número de tele- 
dios, lanchonete (20) e reposi-  cil Mesmo queo candidato fone para atendimento em 

Outras duas profissões tores (20 — exclusivas para não se encaixe em um dos. caso de dúvidas referentes. 
pouco frequentes na tabe- — pessoas com deficiência). perfis das vagas disponi- . a qualquer um dos serviços 
lade vagas das agências do As remunerações, nestas — bilizadas no dia, o sistema — prestados pela pasta, res- 
trabalhador também apa- — áreas, variam entre R$ 1,1 poderá cruzar informações  ponsável pelas agências do 
recem para contratação: mile R$ 2 mil, mais bene- — e encontrar uma oportuni- trabalhador: (61) 99209- 
ajudante de fundidor (2) e — ficios. dade de acordo comases-  n35 

Dados sobre a população infantojuvenil do DF 
Como está o acesso das. dopelaSecretariadeJustiça públicos, conselheiros tute- . parência, controle social e 

crianças e adolescentes do e Cidadania (Sejus), com o lares, estudantes, profissio- aprimoramento da gestão 
Distrito Federal à saúde, . apoio da Caesb e da Polcia . nais da comunicação e da . das políticas públicas 
educação, segurança, ali". Civil Antesdecompletaros comunidade em geral que 
mentaçãoeaos seusdemais — go dias estabelecidos por tenham interesse em saber 
direitos? Agora, é possível. decreto paraentrar em fun- . como vivem as nossas me- 
consultar essas informa-  cionamento, a plataformajá . ninas e os nossos meninos 
ções em um único espaço . está no ar com as informa- no DF”, explica a secretá- 
virtual, o Observatório da ções disponíveis para qual- ria de Justiça e Cidadania, 
Criança, disponível no si- . quer cidadão. É possível . Marcela Passumani. O Ob- 
te: crianca.sejus.dfgovbr. . consultar, por exemplo, os . servatório pode ser utilza- 
Instituído pelo Decreto Nº. índices de crianças desapa- . do por todos os órgãos do 
42544/2001, publicadoem  recidas, gravidez na adoles- . Governodo Distrito Federal 
setembro deste ano, o si- — cência, mortalidade infantil, . e organizações da socieda- : 
te concentra os principeis violência e vulnerabilida- . de civil que atuam com es- PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS, ACESSE: 

deito lr dedo drama isa, Gama Dei camos esta ferramenta para Além disso, pode auxiliar 
facilitar o acesso de gestores no monitoramento, trans- www. info.saude.df.gov.br/ 
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DF Texto que segue agora para sanção do governador Ibaneis contempla mais investimentos [SERAL 

Passe livre 
mais fácil para 
pessoas com 
deficiência 

As secretarias de Econo- 
mia (SEEC) e Extraordinária 
da Pessoa com Deficiên- 
cia (SEPD) firmaram parce- 
ria para facilitar a emissão 
de passe livre no transpor- 
te coletivo das pessoas com 
deficiência. Com esta co- 
operação, os procedimen- 
tos de perícia médica para 
quem pleiteia a gratuidade 
no acesso a ônibus e metrô 
serão feitos pela equipe mé- 
dica da Subsecretaria de Saú- 
de (Subsaúde), da Secretaria 
Executiva de Valorização e 
Qualidade de Vida (Sequali), 
da SEEC. A portaria conjun- 
ta foi assinada pelo secre- 
tário de Economia, André 
Clemente, pelo secretário da 

Orçamento do GDF para 
R$ 48 bilhões EE 

A Câmara Legislativa rios do tesouro distrital e — nário. Umavezaprovadoo . De acordo com a Secreta- te, a Seec incluiu no pro- | 
do Distrito Federal (CL- R$ 16,28 bilhões do Fun-. projtodelei aversiofinal . ria de Economia (Seec), jeto investimentos com | EQeddadade Vis Riso 
DF) aprovou, o projeto de . do Constitucional do DF, . é encaminhada para aná- . serão fitas reduções de . novos servidores, como | maria O teto ser publ 
leino 2.224 de 2021, deau- — quesão recursos da União, . lise do Poder Executivo. . despesas no orçamento de . forma de melhorar ainda | cado nos próximos die no 
toria do Poder Executivo, . aprovados pelo Congres-. Após encaminhamento da . R$ 600 milhões, enquan- . mais a prestação de servi- | Pigs OnHado Dido Fo 
que trata da Lei Orçame aciona. Os deputados. PLOA à CLDF, o governa- . to os demais R$ 400 mi- . çosá populaçãodo Distrito |. geral tDODE) O novo aten 
tária Anual (LOA) para o distritais possuem a prer- dor Ibaneis Rocha enviou. Thões virão do aumento de — Federal. São 28 concursos | dimento da Subsulde será 
próximo ano. À peça orça- . rogativa de inserir emen- a mensagem para inserção . receita, tanto de Imposto . autorizados, em áreas es- | Sediado de fee cerco 
mentária foi encaminhada. das e sugerir modificações. da terceira parcela de re- . de Renda quanto de Con- . tratégicas do governo e | Ip easenio dedicar 
pelo governo em setembro . na proposta original da ajuste dos servidores di- . tribuição Previdenciária, . também em setores da ad- | Iueroe ie dial Quandoo 

stima uma reeitade R$. LOA 2022. Os parlamen- . trtais a partir de abril do . ambos aumentos prove- . ministração pública com | eomtomecimento fer nenes” 
23 bilhões para 2022.  tares apresentaram 581. próximo ano. Neste ca- . nientes dopróprioregjuste déficit de servidores por | gr confosme orientação 

Nesse valor estão inclusos . emendas de comissões e . s0,0 impacto será em tor- . pago aos servidores. Além . conta de exonerações e | Aoraédicos portos 
R$ 31,94 bilhões originá- outras adicionais no Ple-  node R$ 1bilhãoem2022. do pagamento do reajus- — aposentadorias. 

[sDF 

Claras espaços culturais Cesta básica para 
Garantir à segurança da lo de água e no tratamento — gilância Ambiental, cadaum | O Espaço Cultural Re- Cultural Renato Russo; Co- 

população de Águas Claras com produto químico, quan- vendo um pouco das suas | nato Russo é os complexos. nesões Cristvas, paraoCom- | desempregados 
foio objetivo da ação intera- do é colocado uma substin- atribuições. Nós não veria | enturais de Planaltina e Sa- plexo Cultural de Planaltina, | há Seis Meses 
gência realizada o comanda- cia paramataralarvaeevitar . mos só o mosquito, mas ou- | mambsia e Imaginário Cultural, para 

a proliferação do mosquito tros perigos, como madeiras | Cultura é Economia Criativa o Complexo Cultural de Sa- | Profissionais do Distrito 
ipa causador de doenças como que estão soltando na área | (Seceç), receberão em breve mambaia. O aporte total é de | Federal que se encontram há 

sa Civil, do Corpo de Bom- dengue, zika virus e chikun-. de cima e que podem trazer | programas pedagógico-for- R$ 4,8 milhões, montantedo |  seismesessem ocupação for- 
beiros, do DF Legal e da. gunsa “Fizemos tratamento prejuizo à proteção civil re- | mativos com o objetivo de. qual serão distribuídos R$ | mal vão ser amparados pelo 
administração regional, a . focal nos possíveis depósi- vela o tenente-coronel Viei- | incentivar o desenvolvimen- 1,4 milhão para o complexo | Governo do Distrito Federal 
operação combateu às fo- . tose pontos estratégicos, om- . ra, da Defesa Civil. Ao todo, | to das atividades artísticas. . de Planaltina, R$ 1.4 milhão | (spy red 
cos do mosquito Aedes ae- de juntam água”, explica participaram 16 profíssio- | O resultado final do edital n* parao de Samambaia e R$ 2 | (SDF) com a oferta de uma 
EyPti encontrados em cinco Edi Xavier de Faria, geren- nais dos cinco órgãos. A pri- | 37/2021, que selecionou ins- milhões para a o Espaço Cul- | esta básica pelo período de 
edificações abandonadas da te de Vigilância Ambiental. . meira ação ocorreu em 3 de | tituições para gerir essesequi-  tural Renato Russo. Os proje- | três meses. De iniciativa do 
região administrativa. O tra- — “Esse é um trabalho demui- — dezembro. Até 31 de dezem- | pamentos em parceria com  tosabrangem planejamento |. Poder Executivo, o projeto de 
balho fai conduzido nas qua- ta importância por evitar a . bro, a Vigilância Ambiental | a pasta, oi publicado do Diá- ações participativas nas ativi |. leiquecriao programa Cesta 
dras 101 (lote 3) é 102 (lote transmissão de doenças do. mantémos trabalhos deroti- | rio Oficial do Distrito Federal . dades que vão compor a pro- |. do Trabalhador foi aprovado 
10) e na Avenida Park Águas mosquito”, classifica. na em locais como borracha | (DODF). As organizações não  gramação oficial de cada um | em dois turnos pela Câmara 
Claras (lote 57) e consis- A Defesa Civil ga- . rias delegacias, foricuturas | governamentais (OSCS)esco- desses espaços, ao lado daes- | Legislativa nesta terça (14) 
tiu na identificação de pon-  rantiu a integridade dos e depósitos de sucataem Ar- | Ividasforam Instituto Janelas. truturação, desenvolvimento | «Muitos chefes de famíli 
tos de risco, no esgotamento. trabalhadores Todos os ór- . niqueira, Vicente Pires, Es- | da Arte Cidadania e Sustenta- . cesecução de programa peda- | as sofrem com a fome por- 
de vasilhames com acúmu- — gãosestavam apoiando a Vi-  truturale Guará. bilidade, para gerir o Espaço . gógico formativo. ne nao para 

e. no mercado de trabalho e a 
Usina Paranoá Usina HidrelétricaPa- — defere o pedido de prorro- — emabrilde 2020, pelaatual da usina permanece sob os | função do Estado nesse mo- 

a E rancá, instalada na barra- — gação da outorgade conces- gestão, como intuito de re- — cuidados da companhia. O | mento é amparar. Por isso, 
fica por mais gem do Lago Paranoá, vai são da usina, por mais 30 — tratar o pedido de desistên- governador Ibaneis Rocha | vamos dar mais essa ajuda 

continuar sob responsabi- anos, ouseja até zo deabril ciadaoutorga Apósintenso — comemorou a vitória, afir- |. para que as pessoas tenham 
30 anos com lidade da CEB Geração. O de 2050. O pedido de pror- . esforço da administração. mando que a reversão éim- |. condições de buscar mudan- 

= Ministéiode MinaseEner- — rogação da concessão pela que assumiu a CEB Gera- . portante para a empresa e ré gn ipnlágdi” 
CEB Geração gia publicou despacho que — CEB Geração foi realizado . cão em 2019, a concessão  paraoDistitoFederal. | Salinogovemados 

masasaE — Eras E 

Combate ao mosquito da dengue em Águas | Liberado resultado final para 
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m final de ano com toda a tranquilidade que eles merecem. O cirurgião 
plástico Carlos Carpaneda e sua bela Isabela decidiram ficar em Brasí- 
lia nas comemorações do Natal e Ano Novo. Após muito trabalho neste 

2021, nada de viagens, apenas o aconchego da família e amigos para captar een- 
viarboa 

EMPÓRIO LIB 
Temporada de festas, tempo de gastronomia, O Empório libanês Zaytona faz a di 
ferença. Láestão recebendo encomendas para a Ceia Natalina com quibes, esfihas, 
pastas, vários tipos de arroz, charutos, kaftas, saladas, tabules e sanduich 
presentear, as diversas box e as cestas natalinas são excelentes opções. Destaque 
também para os azeites especiais, as azeitonas gregas, os vinhos bebidas em gerale 
os pães artesanais da marea Cedro, que éa fábrica de pães da Zaytona. 

DOS SALÕES PARA 
Quem disse que linda, famosa e poderosa não queima pestana estudando? Ledo en- 
gano, Kim Kardashian acaba de ser aprovada no exame da Ordem dos Advogados 
dos EUA. A mais badalada das socialites, depois de três tentativas na prova, final- 
mente conseguiu dar o primeiro passo para se tornar advogada. 

LANÇAMENTO E VIS 
ABrasal Incorporações está lançando seu primeiro empreendimento no Guará, ore- 
sidencial Auster Brasal. Neste final de semana no stand montado no mesmo local 
emqueo empreendimento será construído acontece o Open das duas unidades de- 
coradas. Os projetos assinados pela arquiteta Cybele Barbosa e pela designer dein- 
teriores Márcia Paiva. 

energias 

Para 

talserá no Piauí te 
Maranhão, solo de Leda. Tempo para recarregar 
as energias, fzer novos planos, rever parentes 
amigos. Na volta, muito trabalho na é 
turaeda poli 
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eleda | Oadvogado Estênio Campeloe Ana Cristinaaf- 
de final de ano voltam às suas origens. ONa- |. velando as malas para tempo 

ono | final de ano longe de Brasília. O querido casal, 
cque também tem residência em For 

esses dois endereços pa 

émico e político Hugo Napole 
ade festas de 

a de Hugo, eo an 
e Rio 

de Janeiros, esco 
encerrar o ano e brindar o novo que embreve ada cul 

a rá no horizonte aguarda o festejado ca 

RuyCoutinho, presidente da Latin Link Consultoria, e Kátia Machado se preparam pa- 
res e outros voos. O casal está com viagem marcada para passar o Natal no 

Panamá e ver o nascer do novo ano na belíssima praia de Guanacaste, Costa Rica. Ká- 
tia, excelente paraquedista e competente em tudo o que faz, deverá também durante 
esse período, fazer seus saltos pelos céus do Caribe. 
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GERAL | Levantamento é do Sebrae, com base em dados do Caged 

Arrecadação do setor de seguros que tie 
nacional deve crescer 14,1% 

A Confederação Na de pessoas — planos de risco 
goal: das Segridora ET 2 (12.999), cobertura de pesso- | 
(CNSeg) estimou que a as — planos de acumulação 
arrecadação do setor, ex- (14%), capitalização (3,5%) e 
cluindo dados dosseguros s 
saúde e de danos pessoais quatro trimestres móveis fin- 
causados par veículos au- 4 dosno 3º trimestre), 
tomotores de ia terrestre Segundo o executivo, já se 
(DPVAT), deverá fechar e verificou este ano uma recupe- 
2021 com aumento de Bo ração muito forte do mercado. 
14,1% sobre 2020, em um As projeções para o futuro se- 
cenário otimista, e comal- rão influenciadas pelas condi- 
ta de 9,4% em um cenário ções da economia brasileira e 
pessimista, Consideran- terão expansão sobre uma ba- 
do os 12 meses móveis se mais gorda deste ano, indi- 
até outubro, a arrecada- cou, Para 2022 ante 2021, as 
cãodo setoralcançou cer- previsões daindústriade segu 
ca de R$ 303,4 bilhões, — 12 meses múveis até outubro, con- zação (3.5%) e saúde suplementar os são de evolução da arreca- aumento de 12,6% igual período no. tribuem os segmentos de danos e (741%, nos quatro trimestres móveis. dação sem saúde e sem DPVAT, de 
ano passado. "Só algo muito gra- responsabilidades, com expansão. findosno-3 trimestre). 2,6%, em um cenário pessimista, e 
ve poderá levar a um crescimen- de 13,3% sobre o ano passado, co- — Paraesse resultado, contribuem 9%, em cenário otimista. Coriola- 
to inferior a dois digitos”, extemou — herturade pessoas - planosderisco os segmentos de danos e responsa- . noafirmouque o setor de seguros é 
o presidente da CNSeg, Marcio Co (12,99%), coberturade pessoas - pla- . bilidades, com expansão de 13,3% muito sensível aosatributos de pro- [EM 
riolano. Para o resultadoobtido em — nos de acumulação (14%), capitali- — sobre o ano passado, cobertura . dução, empregoerenda”. a 

O Banco do Brasil pror- . nastaxas dejuroseprazode — banco, todos os clientes que — soa, cartão de crédito, che- 
Banco do rogou o mutirão de rene- até 100 meses para renego-  estiveremcomdividasvenci- que especial e outras. Os 

: gociação de dividas. As. ciação a prazo de operações das e não pagas podem bus- clientes podem acessar as 
Brasil prorroga especiais podem — vencidas. Segundo o Ban- caruma solução adequadas agências do banco para re- 

188 ser acessadas até o dia gode co do Brasil, o mutirão te-— suacapacidade de pagamen- negociar suas dividas e tam- 
mutirão de dezembro. ve início no dia 6 deste mês to. Ascondições estãodispo- bém os canais digitais: site, 

inrã Nesse período, os des- e, desde então, mais de 42 . níveis para pessons físicas, . aplicativo e WiatsApp (61 
FenegoCIiação contos chegam a até 95%, mil operações foram reali- . produtores rurais e pesso- 4004-0001). À renegocia- 
de dívidas para liquidação à vista dedi-  zadas, totalizando R$ 634 . as jurídicas, que tenham di. ção também pode ser feita 

vidas vencidas. Também es- milhões renegociadosemto- vidas inadimplidas oriundas pela Central de Atendimen- 
tão disponíveis descontos. do o país. De acordo com o. de operações de erédito pes- — to(4004-901), 

Evento em Brasília Petrobras Aumento de núcleos de 

discute a nova Lei de reduzpreço inflação preocupa, diz 
Licitações e Contratos da gasolina presidente do BC 

inda o » A partir desta semana O presidente do Ban- do BC disse que a desan- 
Asegunda edição do Con- Público-alvo — O Con- | | o preço médio devenda da co Central (BC), Rober- coragem da expectativa 

gresso Nacional de Licitações. gresso tem como público-alvo | | gasolina A da Petrobras pa- to Campos Neto, afirmou — de inflação para 2029 está 
e Contratos (ConBrasil), que. agentes de contratação; em- | ra as distribuidoras passa- que, embora haja questio- — parecida com a observada 
acor E de modo | Ceia e as Pdori nda cer- | rá inte 3.19 para R$. feed namentos em relação ao em 2017, sendo “superim- 
presencial, irá reunirem Bra-  tames licitatórios, gestores e | por litro, uma redução A "o BCatuarean- dicas foices | fu deh oi poem sois ne qo a cc" RR apresentar de forma porme- . decomissõesdeliitação;pro- | “anunciou. “Considerandoa fes de mercado apontam . imposto mais maligno que [RARE 
norizada a novalei. curadores públicos e advoga- | mistura obrigatória de27% | queagrande fragilidadees- temos é a inflação, é muito |R 

Serão discutidos os pon-. das; pregoeiros; comissões de | de etanol anidro e 73% de tá na capacidade de o pa- importante agir de forma [MM 
tos polêmicos e o passo à pas- apoio ao pregoeiro; auditores | | gasolina. À para a compo- is crescer no longo prazo. . rápida, consistente, de for- 
so para a condução da nova. eservidores de órgãos decun- | | sição da gasolinacomercia- Em apresentação duran- ma transparente para que 
modalidade lcitatória; o di- . trole interno e externo; pre- | | lizada nos postos, aparcela to evento promovido pe- agente consiga abortares- 
álogo competitivo; a fase re- feitos municipais e gestores | | da Petrobras no preço da lo Tribunal de Contas da — se processo de desancora- 
cursal; as compras públicasna — públicosem geral. Para André | gasolina na bomba passará União, Campos Neto disse gem”, afirmou. Segundo 
nova li de licitações; otrata- Baeta coordenadortémicodo | aserdeR$2:36acadalitro que a autoridade monetá- — Campos Neto, os agentes 
mento favorecido para as mi- evento, “será uma oportuni- | em média. Uma redução riatemdemonstradopreo- — de mercado estão dizendo 
ero e pequenas empresas na — dade impar paraos destinatá- | de R$ 0,07",informou,em  cupaçãocomoaumentode . que o crescimento estrutu- 
Lei 14.133/2021; as contrata- rios da nova Lei de Licitações | nota, a companhia. No co-  níúcieos e ressaltou que os  raldo Brasilestámaisbaixo 
ções diretas; as obras públi- . e Contratos se familirizarem | . municado, a Petrobras rei- indices de preços estão cla- do que o previsto anterior- 
cas; a contratação integrada. com o tema e se atualizarem | terouocompromissocoma  ramente descolando, com . mente. Partedesse prêmio 
e semi-integrada; a execução . sobreasmelhorespráticasque | | prática de preços competi- “elementos de dissemina- — na parte longa da curva es- 
dos contratos administrativos... vém sendo adotadas noâmbi- | tivoseemequilíbriocomo ção bastante ampliados”. táemparteassociadoa rui. 
segundoo novo diplomalegal. toda administração pública”. | mercado. No evento, o presidente — dos [fiscais]. afirmou. | 
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ASSISTÊNCIA |] Montante vai permitir a construção de um novo galpão e melhor aproveitamento do vidro e plástico 

O Imposto sobre a Propriedade de 
Veiculos Automotores (IPVA) de 2022 
terá um reajuste de 10,42%, aumento 
menor do queos 22% inicialmente pre- 
vistos pelo governo. A redução do au- 
mento do imposto foi negociada pelos. 
deputados distritais, que conseguiram 
que o GDF concordasse em reduzir o 
percentual 

A Câmara Legislativ 
projetodeleinº 2. 

venais dos veículos automotores regis- 
trados licenciados no Distrito Federal 
paraefeito delançamento do IPVA, pa- 
roexereíciode 2022 

O texto original do projeto previa 
queabasedecálculo do IPVA fosse ata- 
dela de preços da FIPE, que registrou 
neste ano uma valorização estimada de 
22%, Após muita reclamação de alguns 
deputados, o governo cedeu e concor- 
douem fixar oregjustedo imposto com 

Este foi o mesmo percentu- 
al de reajuste utilizado no cáleu- 
lodo Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) de 2022, aprova- 
do anteriormente. Ambos os tex- 
tos passaram pela aprovação em 

base na variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), que foi 
de10,42%, Estefoiomesmo percentual 
de reajuste utilizado no cálculo do Im- 
posto Predial e Territorial Urbano (IP- 
TU) dez020. 

O deputado Chico Vigilante(PT)foi 
um dos primeiros a criticar o aumento 
proposto inicialmente e sugeriu o con- 
gelamento da tabela nos valores co- 
brados este ano. Já a deputada Arlete 
Sampaio (PT) chamou de incoerência, 
“conceder desconto de 10% para paga- 
mentoà vistae, ao mesmo tempo, apro- 
var uma pauta com 20% de reajuste”. 

O deputado Leandro Grass (Re- 
de disse que o projeto original gerava 
injustiça tributária, pois prejudicava 
aqueles que tem os carros seminovos”. 
Para Fúbio Félix(Psol), o aumento pre- 
judica a população que “já sofre com o 
aumento de gasolina, do desemprego e 
dainfaçã 

segundo turno O PL do IPTU es- 
tabelece que, para fins de cobran- 
gado imposto, serão considerados. 
imóveis urbanos em todas as áre- 
as — inclusive as não registradas 
em cartórios — destinadas ao uso 

ALÔ NA 
PALMA DA 
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residencial, comercial ou usa- 
das para esse fim. Mais cedo, ain- 
da durante sessão extraordinária, 
os deputados aprovaram o PL nº 
2333/2021, também de autoria 
do Executivo, que concede des- 

Segunda etapa 
do Pró Economia 
avança com novo 
Refis 

A segunda etapa do pa- 
cote de apoio ao setor pro- 
dutivo e aquecimento da 
economia proposta pe- 
lo Governo do Distrito Fe- 
deral teve um importante 
avanço. Na última sess 
do ano na Câmara Legisl: 
tiva, uma série de medidas 
do Pró-Economia Il obteve 
amplo apoio dos deputados 
distritais e foi aprovada pe- 
la Casa — outros pontos do 
pacotejá haviam sido apro- 
vados. 

Um dos principais pro- 
jetos do Pró Economia 1 
— anova fase do Programa 
de Incentivo à Regulariza- 
ção Fiscal do Distrito Fe- 
deral (Refis), foi aprovado 
com 21 votos favoráveis e 
uma abstenção e segue pa- 
ra sanção do governador 
Ibaneis Rocha. A abertura 
de um novo Refis já havia 
sido aprovada pelo Conse- 
Tho Nacional de Política Fa- 
zendária (Confaz) 

Deputados aprovam IPVA para 2022. 
com reajuste menor 

conto de 5% a 10% sobre o IPTU 
eo IPVA. O benefício se destina- 
ráapenas aquem não tiver débitos 
em aberto com esses impostos e 
pagar integralmente — a cota úni- 
cadotributo. 

Natal de recicláveis 
é atração no Museu 
da Limpeza Urbana 

Uma decoração 
natalina especial, fei- 
ta com materiais de 
reciclagem, é a atra- 
cão que Museu da 
Limpeza Urbana ofe- 
rece aos visitantes. 
São bonecos de ne- 
ve, árvores de Na- 
tal, presépio e outros 
itens elaborados com 
todo tipo de resíduos 
(copos plásticos, pa- 
pelão, restosde pano, 
garrafas pet, etc) 

Olocal éuma ins- 
piração para quem 
gosta de usar a cria- 
tividade e reaprovei- 
tar materiais. Toda a 
decoração foi prepa- 
rada por servidores 
do próprio Serviço 
de Limpeza Urbana 
(SLU) e por meio de 
doações das coope- 
rativas de catadores 
Entre os destaques, 
há uma árvore cons- 
truída com garrafas 

pet, doada pela co- 
operativa Recicle a 
Vida, e as guirlan 
 lboradas pelas 

s coope- 
ng e Recicla 

Desde a 
inauguração de seu 
formato itineran- 
te, em agosto, quan- 
do foi instalado no 
shopping Venâncio, 
o Museu da Limpe- 
za Urbana já recebeu 
quase 4 mil visitan- 
tes. Anteriormente, o 
museu funcionava de 
forma permanente 
aolado da Usina do P 
Sul, em Ceilândia. 

O Museu da Lim- | 
peza Urbana fica no | 
andar térreo do Ve- 
nâncio Shopping, ao 
lado da praça de ali 
mentação. O fun- | 
cionamento é de 
segunda a sexta-fei- 
ra dasohàs18h, com 
entrada gratuita. 
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À plataformasvirtuais 

Com 16 anos de história 
e considerada por levar ar- 
te para escolas, teatros, pre- 
sídios de Brasília e do Brasil 
de modo a promover a res- 
socialização, igualdade e 
educação por meio da ar- 
te, a Estupenda Trupe fic 
consagra pelo seu trabalho 
autoral de arte-educação é 
integração, 

O grupo fundado e for- 
mado pelos artistas e arte- 
educadores Tiago Venusto 
—hojeodiretor daCia. - Ala- 
na Ferrigno, Beta Rangel, 
Carlos Valença Lucorina já 
conta com várias peças, i 
ciativas e espetáculos auto- 

is como Nó Na Garanta, 
esta peça premiada que fala 
sobre bullying e conflitos de 
modo a promover à reflexão. 

e linguag 
mpal 

nicomo em 

Eles também tiveram dest 
que pelo projeto autoral TE 
AR (Troca de Experiências 
Artísticas e Reinserção) que 
chegou, mesmo em um ano 
de pandemia, com a mis- 
são de levar arte para ado- 
lescentes em conflito com a 
Lei e seus familiares. A ini- 
ciativa que já conta com no- 
ve anos de história e está 
em sua terveira edição fina- 
liza sua primeira etapa de 

ai em dezembro com of- 
na ONG Pro- 

São Sebastião e, 
também, na Unidade de In 
ternação da cidade — UISS, 
Mas, eles retornam em ja- 
neiro de 2022 com turmas 
paraos dias 8eg domêsque 
serão abertas para orientar 
também professoresdetodo 

w 

ia) 

Distrito Federal e Entorno 
queseinteressam em apren- 
der a metodologia do Teatro 
do Oprimido, de Augusto 
Boal, grande inspirador da 

upenda para este proje- 
to, Ainda, aulas focadas nos 
adolescentes nos dias 15e 16 
de janeiro de 2022 e abertas 
para toda a comunidade do 
DF nosdias 29 e 30 de janei- 
ro de modo a promover um 
começo de ano com arte é 
conscientização sã 

vidas e inscrições no e-mail 
estupendatrupe gmail 
com ou via direet da Estu- 
penda Trupe no Instagram: 
(Gestupendatrupe. 

“Estamos finalizando 
o primeiro ciclo do proje- 
to TEAR ano HI, com senti- 

mento de gratidão de poder 
voltarmos a sala de aula. 
Atentos a todas as normas 
de segurança, tivemos u 
turma na Unidade de Inter- 
nação para adolescentes em 
conflito com aei, e uma tur- 
mapara comunidade de São 
Sebastião que ocorreu em 
parceriacoma ONG Promo- 
vida. Fomos super bem re 
cebidostanto na Unidade de 
Internação como na ONG. 

Tivemos a oportunida- 
de de discutir com adoles- 
centes a função do teatro, à 
possibilidade de nos rein- 
ventarmos eagregarmos va- 
lores outros aos símbolos 
dos nossos cotidianos”, des- 
taca o diretor Tiago Venus- 
to, feliz com a finalização de 
2021 

Brasília é um 
dos principais 

destinos para 
o verão 2022 

Brasília aparece em 
sétimo lugar, no geral, na 
lista das dez cidades pre- 
feridas para se conhecer 
no Verão 2022, de acor- 
do com pesquisa realiz 
da pelo instituto Opinion 
Bo, para o site de pacotes 
turísticos Max: Milhas. 
plataforma de viagens 4 
reas acaba de publicar um 
ranking sobre os dez desti- 
nos mais comprados para 
as férias de verão. Mil in- 
ternautas adquiriram pa- 
cotes parao período. 

Essa classificação é re- 
sultado de nossas entre- 
gas”, avalia a secretária de 
Turismo do Distrito Fede- 
ral, Vanessa Mendonça. 
Ela explica que a Set 
-DF não tem receita para 
investirem publicidade le- 
gal, divulgando Brasília na 
mídia nacional, como fa- 
zem outros estados e mu- 
nicípios, 

“Nós estamos promo- 
vendo Brasília por meio de 
projetos realizados e que 
oferecem experiências ver- 
dadeiras”, afirma Vanes- 
sa Mendonça. Para ela, as 
ações desenvolvidas jun- 
to a municípios e estados, 
com programas de inter- 
câmbio e termos de coo- 
peração técnica, como odo 

Pedagógi- 
co, que traz estudantes de 
fora para aulas de história 
do Brasil nos monumentos 
públicos da capital, fazem 
com que o olhar se volte 

"Emagreça * 
* semcortar 0 
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Livro: O pão não é o inimigo 
da sua dieta 

Quantas receitase produ- 
tosmilagrosos para emagreci- 
mento aparecem diariamente 
no nosso feed? Inúmeros! O 
problema é que esta manei- 
ra de abordar o sobrepeso e 
obesidade nunca serão efi- 
cazes porque não educam as. 
pessoas. Para manter o equi- 
brio e a saúde é necessário 
focar na reeducação alimen- 
tar e na melhora do estilo de 
vida, precisamos entender 
o que compõe cada alimen- 
to para assim podermos fazer 
nossas escolhas de maneira. 
consciente e duradoura, afi- 
nal, mudar sua qualidade de 
vida tem data para começar, 
mas não para acabar. Nave- 
gando pela internet encontra 

mos as dietas mais contrárias 
ao bom senso e saúde como 
a dieta das frutas, da Bíblia, a 
solitária, do piercing, da son- 
da, entreoutras. 

Para o médico, isso é um 
filme de terror. Enquanto não 
nos conscientizarmos sobre 
alimentação e ficarmos nes- 
te jogo de restrição e compul- 
são — o que muitos chamam 
de efeito sanfona — não solu- 
cionaremos uma das maio- 
res causas de mortalidade no 
mundo. 

“Hoje em dia, morre-se 
muito mais pelo excesso de 

neira consciente o que ingeri- 
mos” 

para Brasília 

Projeto Venha 
Dançar 

Proporcionando mais de 
três décadas de entretenimen- 
to,0 “Projeto Venha Dançar.” 
está de volta para convidar to- 
dosos brasilienses a se jogarem 
na pista de dança. Românti- 
co, envolvente e cheio de fines- 
se, o evento está programado 
para hoje (16) e será realiza- 
do na cobertura de um dos ho- 
t6is mais charmosos da capital, 
o San Marco Hotel, oferecendo 
conforto, segurança e uma vis- 
ta privilegiada de todo o centro 
dacidade. “O evento propõeum 
cruzamento etário. Esperamos 
receber pessoas de todas as ida- 
des, até porque uma boa dança 
não se recusa a ninguém”, res 
salta Dilmar Mattos, organiza- 
dor doevento. 


