
Ano |5- Nº 3337 

20 DE DEZEMBRO DE 2021 
HE SEGUNDA-FEIRA 

E Distrisuição 

GRATUITA 

COVID-19 

INTERVALO DA 
TERCEIRA DOSE SERÁ 

PFIZER 
Segundo o Ministério da Saúde, a vacina da 
Pfizer será utilizada como dose de reforço 
em pessoas vacinadas com os imunizantes 

REDUZIDO DE CINCO Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. 

PARA QUATRO MESES ANSSEN 
“Para ampliar a proteção contra a variante Inicialmente com aplicação única, a vacina 
Ômicron vamos reduzir o intervalo de da Janssen também deverá ser reforçada. De 

Dar : acordo com o ministério, quem a recebeu a 

aplicação da 3º dose de cinco para quatro vacina hádois ouseis iba pode comparecer 
meses”, escreveu 0 ministro da saúde. “A a um posto de saúde para a segunda dose. 

dose de reforço é fundamental para frear 
o avanço de novas variantes e reduzir 

hospitalizações e óbitos, em especial em , 
grupos de risco”, complementou 

PÁGINA 02 | |) Pe 

INSCRIÇÕES DE NOVOS ESTUDANTES 
TERÁ RESULTADO DIA 28/12 

A novidade para 2022 é que os estudantes que já estavam na rede pública terão preferência na hora de ocupar as vagas nas 
escolas para as quais desejam ser transferidos. Nesta edição, somente de novos estudantes, são 26.528 inscrições. A data 
prevista para divulgação seria 21 de dezembro. A alteração ocorreu em razão da necessidade de ajustes no sistema, mas em 
nada irá prejudicar as inscrições já realizadas ou os resultados. A motivação é para simples ajuste de sistema / Página 04 

VACINAÇÃO INFANTIL: PRESIDENTE APROVA MUSEU NACIONAL 
DECISÃO PASSARÁ POR MISTURA DE 10% DE COMEMORA 15 ANOS 
CONSULTA E AUDIÊNCIA BIODIESEL NO ÓLEO DIESEL COM TRÊS EXPOSIÇÕES 

Queiroga disse que aguarda parecer da Câmara Técnica A estimativa do governo é que o percentual de adição A mostra Segue em Anexo foi organizada pelo projeto 
Assessora de Imunizações (CTA. O documento será levado obrigatro de biodiesel ao óleo dies deve evitar em Astemiamusen, da Academia de Curadoria, ligada à 
na próxima semana para apreciação em uma consulta média, uma elevação de preços de RS 0,12 no ano que Universidade de Brasi (UnB) Com 1,4 mi obras de ate 
pública um mecanismo de participação social vem, em um cenário de aumento das commodites. modemists e de transição para a ate contemporânea 
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ALSO 
HE Redução do intervalo de aplicação foi anunciada pelo ministro da Saúde Miguel e 

“| Helena lideram 
nomes mais 

Intervalo da 3º dose contra comuns no 
Brasil em 2021 É 

Senador comen-. 
cade nes a covid-19 será de quatro meses ..:=::=:: 

asia ta posicionamento 4 em 2021, divulgada pe- 
de Bolsonaro O Ministério da Saúde o aumento da resposta | la Associação Nacional dos 

vai reduzir o intervalo de imunológica noesquema | Registradores de Pesso- 
heterólogo. as Naturais (Arpen Brasil), 

mostrou que Miguel (com 
á nbr 28.301 registros), entre 05 tva, os imunobiológicos | homens, e Helena (com 
a Janssen e AstraZene- | 2» 890 registros), entre as 

ca também poderão ser | mulheres foram os mais es- 
utilizados na dose de re- | colhidos, 
forço”, diznotadominis- | Este é o segundo ano 
tério. Inicialmente com | consecutivo que taís nomes 
aplicação única, a vaci- | lideram o ranking, No en- 
na da Janssen também | tanto, à Arpen destaca que 

ser reforçada. De | Um novo rol de preferidos 

aplicação da terceira dose 
da vacina contra covid-19 
de cinco para quatro me- 
ses, A informação foi di- 
vulgada pelo ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
no Twitter 

De maneira alterna- 

Segundo o ministro, 
a portaria com essa alte- 
ração será publicada ho- 
je (20). “Para ampliar a 

d S: destacar entre proteção contra a varié pitalizações e óbitos, em — da Saúde, a vacina da Pf- rdo com o ministério, bi rat Ana 
te Ômicron vamos redu-  especialempgruposderis- zerseráutilizadac quem a recebeu a vacina atra oca e 
zirointervalo de aplicação — co”, escreveu, na rede so- — se de reforço em pessoas — há dois ou seis meses po- | nalista dos 50 nomes mais. 
da 3º dose de cinco para cial, “Informem-se sobre. vacinadas com os imuni- . de comparecer a um pos- | escolhidos e, em 2020, pas. 
quatro meses. A dose de. ocalendário vacinaldeseu — zantes Coronavae, Astra sou a ocupar a 104 posição 
reforço é fundamental pa- município e veja sejáche-— Zeneca e Pfizer. dose. Nesse caso, oimuni- | dalista Em 2021, Gueljáéo 
ra frear 0 avanço de novas gou a sua vez”, acresc “A opção por essa vaci- utilizado deverá ser | terceiro nome mais escolhi- 
variantes e reduzir hos- tou. Segundo o Ministério. na levou em consideração — do mesmo fabricante. doentreos meninos. 

Outro exemplo que co- 
meçou a se destacar na lista 

icã 7 ãa bi t & foi Theo, que estava na 36º 
Decisão sobre vacinação infantil passará por consulta | posçioem zon emsexo 

ao a EA no ano seguinte e agora es- 
e audiência públicas tá na sétima colocação, De 

acordo com a Arpen, novas. 
ções que a Anvisa deu em — CTAI, servirá de base para. virus. Questionado pelos | tendências como Noah, Ra- 
relação a medicamentos, a a decisão final do Ministé- — jornalistas por que a atua- | vi Isasce Anthony começa- 
dispositivos médicos, bas- rio da Saúde”, acrescentou ção da Anvisa já não resol- | ram a aparecer na lista dos. 

do pela Arrvisa coqueestá” a Anvisa já havia aprova: afirmou que a deciso não | BRR 
incorporado no SUS [Sis- — doo uso da vacina da Pfizer é da agência, e sim dele. Entre as mulheres, a as- 
tema Único de Saúde]. São em crianças na faixa de 5a “Eu sou a principal autori- | sociação observou o apare- 
avaliações distintas”, ex-  11anos. Segundo a agência, dade sanitária do Brasil e cimento de nomes curtos e 
plicou o ministro. evidências cien- . não abro mão de exerceras | bíblicos na lista dos 5o mais. 

Queiroga disse que de que o imunizan- minhas prerrogativas. Por- | comuns, com Eloa e Liz, pe- 
aguarda parecer da Cã- te, aplicado em duas doses — que elas decorrem da deci- | la primeira vez, ranqueados 
mara Técnica Assessora — nesse público, pode ser efi- . são do mandatário máximo | entre os nomes mais busca- 

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, afir- 
mou que a decisão do go- 
verno em vacinar crianças 
de 5 a 11 anos será toma- 
dano dia 5 de janeiro, após 
audiência pública a serre- ge Imunizações (CTAI). — caz na prevenção dedoen- di eincumbiu | dos. amores Em de Imunizações caz na prevenção de doen- . da nação, quemeincumbiu o É 
e fa O documento será levado — ças graves causadas pelo . essa missão. Depoisde Helena, o pri- 
Queiroga disse que a auto- Ná próxima semana para Er Queiroga disse que auto” apreciação em uma con- ranking é Alice, seguido de 

ç ar : sulta pública, um mecanis Laura, Maria Alice, Valenti- nal devil do de participação social | NOVA edição do guia de | meridia 
sa) não CO SU pão presencial, usado por 

ficente para viabilizar a — entes públicos para subsi- | CÍTEItOS de imigrantes tonomesmais vacinação para esse grupo. grupo. — qiaro processo de tomada frequentes 
An sa mae fo de decisão. "No diaqdeja- | O Centro de Apoio é . o guia detalha quais são os 
Por que, se você olhar to. Neiro, faremos uma audi- Pastoral do Migrante (Ca- principais documentos que Miguel -28.301 
dasas políticas públicasdo  ência pública para discutir | mi)ea Associação Nacional o trabalhador estrangeiro 

nepal air era oque foi oferecido em con- | de Magistrados da Justi- deve obter no Brasil, os di- Arthur-26.655. Ministério da Saúde e ve- Fificar todas as autoriva. Sulta pública que, em adi- | ça do Trabalho (Anamatra)  reitos e deveres mínimos 
ção ao posicionamento da | lançam na capital paulis- de quemtemempregocom |  Gael-23973 

ta, anova edi- carteira assi- ã 
câodoGuiade nada, os tipos | Hetne-22968 

A Bda Comação a Bolso de Di- decontratode | — tiedena-21890 
eee reitosdos Tra- trabalho, eco- 

IMPRESSO balhadores mo funciona | Alice-20381 asa Imigrantes e a revalidação 
i lo e 7H) pride Guieie Nascimento Refugiados de diplomas. Theo-19869 
ae e Elo Res O documen- O documento 
ré oa | ei ri to traz informações sobre também traz informações nina] 
tdo pc Clãs Mao A Queue direitos trabalhistas fun-. sobre trabalho doméstico, | pai-1830. 
ecpfampi Codunisa social Marene Galeari damentais para os estran-. rede pública de saúde, as- aiii: 
pride ds geiros que estão no Brasil... sistência social e aposenta- | Gabriel-17159 

' Entre outras orientações, — doria 
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psi ALS 
DF [E Govemador Ibaneis Rocha sanciona Plano DF Social e confirma a permanência do Cartão Gás e do programa Prato Cheio E 

e Os requisitos são estar — ro Segmento da Educação 
. - “ inscrito no Cadastro Úni- | de Jovens e Adultos (EJA) S eis Novos programas sociais uusminm omissa 

capita mensal igual ouin- — betizado no âmbito do DF 
ferior a meio salário míni- (DF Alfabetização). 

mo cer correntista do BRE 
para superar a po reza no SS DR IREI: epeincir < Eis 

ridade famílias que eram — transferência direta de ren- 

beneficiárias do Progra- da no valor de R$ 100 men- 

De uma vez só, o Go- o governador Ibaneis Ro- ma DF Sem Miséria em . saís, destinado às famílias 
verno do Distrito Fede- cha explicou que os progra- outubro de 2021 é que não — integrantes do Programa 
ral (GDE) implementou mas sociais foram lançados atinjam renda familiar Criança Feliz Brasiliense 
seis programas de transfe- — para levantar a quantidade 3 per capita mensal de R$ Cada família participante 
rência de renda, Juntas, as de famílias em situação de [ala 140,00, enquanto manti- do programa poderá rece- 
iniciativas integram o Pla-  vulnerabilidadeno DF. da esta condição; famílias ber no máximo de três bol- 
no DF Social e têm foco na “Não podemos esque- monoparentais chefiadas sas, simultaneamente. 

superação da pobreza. O cer o social. A pander por mulheres com crian- Agentes da Cidadania 
lançamento ocorreu em so- estabeleceu uma nova e di- ças até 6 anos; famílias — Iniciativa que visa for- 
Tenidade no Palácio do Bu-  ficil realidade para as fa com crianças até 6 anos; — talecer a inclusão social e 
ritie contou com a presenç: múílias mais vulneráveis do famílias com pessoas com produtiva da mulher em si- 
dediversas autoridadeseli- DF. Com essa preocupa- deficiência ou com pesso- — tuação de vulnerabilidade. 
deranças comunitárias. O. ção, o Estado tratou de im- — instituiram o Cartão Gás e lativa. Os programassociais — asidosas. O principal requisito é ter 
Plano DF Social é compos- . plementar ações para oprograma PratoCheioco- de segurança alimentar e rendo familiar mensal per 
to pelos programas DF So-  desamparar o cidadão, mo política permanente de — nutricional da Sedes foram DF Alfa — Vai conce- — capita de até meio salário 
cial, DF Brincar, Incentiva — principalmenteaquelesque — Estado, com força de lei. instituídos emergencial- — der benefício de R$ 60 a mínimo. O programa tem 
DF, Agentes da Cidadania, mais precisam”, enfatizou. Os dois textos encaminha- mente por conta da pande- famílias com pessoas em. duração de 12 meses e con- 
Agentes de Cidadania Am- No evento desta sexta-feira, dos pelo GDF foram apro- mia da covid-19. “Temos . idade superior a 15 anos — cede uma bolsa mensal R$ 
biental e DF Alfabe o governador Ibaneis tam-— vados, nesta semana, no 40 mil famílias recebendoo — e que estiverem inscritos 300 a uma mulher por fa- 
Durante a sanção do plano, bém sancionou as leis que — plenário da Câmara Legis- Cartão PratoCheio” e frequentando o Primei- mia 
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— Relatório de 
Inscrições de novos estudantes vacinação 
terá resultado dia 28/12 

O resultado das inscri- para as quais desejam ser — tariade Educa CNH) do responsável le- 
des de novos estudantes transferidos. Nesta edição, Essa confirmação de- — gal pela matricula do estu- 

Ml trito Federal 

DF [E Na mesma data, será divulgada a resposta quanto aos pedidos de mudança de escola 

paraa rede pública de ensi- somente de novosestudan- verá ser feita de 4 a 1/1, dante; 
no do Distrito Federal será tes,são 26.528 inscrições. na própria escola, Confira — CPF do responsável 
em 28 de dezembro, a par- A data prevista para di- abaixo a lsta de documen- legal pela matrícula do es- 
tir das 18h, pelo site da Se- s tosexigidos, tudante; 
cretaria de Educação. No  bro.Aalteraçãoocorreuem Noto de confirmação — Declaração Provisória 
mesmo dia, também pe- razão da necessidade de — damatrícula,tantosparaos — de Matrícula (Deprov) ou 
Jo site, sairá o resultado do. ajustes no sistema, masem — novos estudantesquantoos — Histórico Escolar; 
remanejamento escolar — nada irá prejudicar as ins- antigos, deverão ser apre- — Comprovante de re- 
— para aqueles que pedi- . crições já realizadas ou os. sentados originais e cópias — sidência e/ou do local de 
ram mudança de uma es- resultados. dos seguintes documentos: trabalho, conforme o local 
cola pública paraoutra, A motivação é para indicado no ato da inseri- 
Educação de Jovense Adul- ajuste de sistema. — Documento deidenti- ção; 
tos (EJA), jo basta apenas ter o (RG) - Certidão de — a (duas) fotografias 3 

Anovidade para 2022 é o ou solici- — Nascimento ou outro docu- xá; 
queosestudantes quejáes- — tado mudança de escola. É — mentooficial com foto; — Comprovante detipa- 
tavam na rede pública te- obrigatória a efetivação da —CPFdoestudante; gem sanguínea e fator RH, 
rão preferência na hora de — matrícula, queseguenada-  — Registro Geral (Car- nos termos da Lei Distrital 
ocupar as vagas nas escolas ta já anunciada pela Secre-  teira de Identidade ou  nº4.379/2009. 

CLDF aprovou mais de mil proposições Aumento de isenção do IPVA 
em 2021 para pessoas 83.000 

o ã = a ê com deficiência ano de ão à produção legalativa — setores produtivos, como 
Legislativo local celerida- . de 2000. Durante encontro o de eventos e o hoteleiro, | om E apromação pes 
de e compromisso na dis- com representantes da mi- — ea criação de uma série de la Câmara Legislati- 

ão e apreciação de um dia alternativa o presiden- programas sociais, a exem- va do projeto de lei nº 
grande volume de propo- — tedaCasa, deputado Rafael. plodo DF Social, do Cartão 2.449/2021, a isenção do 
sições legais, muitas de- — Prudente, falousobreaatu- — GásedoCartãoCreche."Es- — IPVA sobre veículos de 
las urgentes no cenário de 8 ses programas foram ins- — propriedade de pessoa 
pandemia de Covid-19. 1s titucionalizados, passam com deficiência física, vi- 
so, com comissões e sessões a integrar nosso arcabou-  sual ou mental severa ou 
plenárias que funcion: qo. Assim, não serão uma profunda, ou autista, pas- 
ram, por meses, de forma política de governo e, sim, . sará dos atuais R$ 70 mil 
remota. No total, a Câma- de Estado”, ressaltou. Pru- para R$ 140 mil. A ma- 
raaprovou 1.044 propostas, ação da CLDF nos últimos — dente creditou o aumento — téria, encaminhada para 
entre projetos de lei, pro-. 12 meses, destacando a — significativo do número de — apreciação dos deputa- 
jetos de lei complementar, . aprovação de vários proje- . proposições ao compromis- . dos distritais pelo Poder 
alterações à Lei Orgânica tos, como a criação da pri- soda Casa com as medidas. Executivo, recebeu o voto 
e requerimentos; o núme- — meira universidade pública para fazer frente aos efeitos favorável de todos os par- 
ro representa um aumento do DF, a UnDF; a redução — da pandemiae salterações  lamentares. 
de cerca de 30% em rela- — de impostos para estimular legais. 

PL permite que 

Câmara Legislativa lança exposição virtual mulheres sejam 
acompanhadas 

Instalada em janeiro de Aexposiçãoestáorgani- emúltimainstância dapró- em consultas 
1991, à Câmara Legislati-  zadaemuma"linhadotem- . pria democracia no DF. Já 
va do Distrito Federal vem po” dividida por décadas e, é possível conferiro trailer Gs deputados distr 
garantindo à população do nela, há imagens e infor- — dofilmena páginadaespo- js concluiram a votação 
DF direitos civis, políticos. mações que demonstram a  sição. Pptecemiro ee 
e sociais. Ao longo de três. evolução administrativa, a Sa ana ape 
décadas, à instituição vem produção legislativa eo re- o Sesi Ca DS 
atuando como simbolo de . lacionamento do Poder Le- o gude 
Partispadão popular no.“ galstivo local cóm guiros mio (Pros), que determina 
processo democrático. De poderes e com a comuni que toda mulher poderá 
cada um desses 30 anos de dade. Além da exposição, Ena on in ap 
existência, fatos marcantes um documentário - que se- manto ide sua lira 
de sua atuação foram esco- — rálançado em fevereiro-re- colha, na realização de 
tidos para integrar a Ex- — gistrourelatose histórias de consultas e exames, in- 
posição Virtual “CLDF: 30 . parlamentares, servidorese elusive os ginecológicos, 
Anos de Representativida- . cidadão que foram testemu-- nos estabelecimentos pá 
de”, que está disponível pa- . nhas do processo decriação blicos e privados de saúde 
rao público nositedaCasa. e consolidação da CLDF e, do Distrito Federal. 
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AB E iSo 
ária Luciana Santos realiza mais um sonho e brinda a capital com bela ecompetenteempre: 

oespaço queleva seu nome, na CLS 302. Trata-se de mais um showroom da indústria de col- 
hões Eko'7, considerado um dos melhores do mundo, em Brasília. O local, mercado de bem 

folhe- s de decoração importados com algumas peça estare luxo, conta ainda com móveis e obje 
adas a ouro. O badalado coquetel de inauguração movimentou a corte e contou com a presença do 

e fundador da empresa chapecoense, Paulo Souza, diretores da empresa, distribuidore 
tros estados e convidados. A noite contou, ainda, com uma apresentação da cantora de ópe: 
te Donellas e um delicioso buffet. 

Gee Oiee Leon Henriqoe Nba Marli Leao Mis 
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NACIONAL HH Segundo Guedes, outros Poderes impedem privatizações l 

Aumento da pobreza é problema 
global, diz ministro Paulo Guedes 
Oaumentoda pobrezade- — vãodizerqueo Brasilestâmais a recuperação econômica em . mestre, oque configura reces- 

corre de uma crise econômica . pobre. Sim, guerras empobre- . relação à fase mais aguda da são técnica. Para o ministro, 
global provocada pela pande- cem. O mundo todo ficoumais pandemia acabou e deveu-se, a inflação, atualmente supe 
mia de covid-19, disse hoje pobre. Inflação também es- em grande parte, às medidas. riora 10% noacumulado de 12 
(17) o ministro da Economia, — tá alta na Alemanha, Estados . de sustentação do emprego e meses, é um fenômeno tem- 
Paulo Guedes. Em apresenta- UnidoseChina. Éculpadogo- . da renda tomadas no ano pas-  porário, decorrente da pande- 
cão de balanço de fim de ano. vemo Bolsonaro? Falam que sado. mia, Ele disse que as maiores. 
da pasta, ele disse que o Bra- governo Aou Bpenderamme-  “Issotudodeufrutosneste — pressões em relação aos pre- 
silfezo dever de casa eque as. nos empregos, mas algum ou- ano, quando aeconomiasere- ços vêm de problemas de ofer- 
medidas de apoio à economia trogovemoenfrentouacovid? ergueu. Asintesedezoztéque ta, como a escassez global de 
tomadasem 2020 foram sen Então não podemos compa- . asprevisõesdequeo Brasilia. algumas matérias-primas e a 
tidas em 2021. Segundo o mi- rar”, declarou o ministro. O. darerrado falharam, a econo- interrupção de fluxos comer- 
nistro, outros países, inclusive... ministro criticou previsões do. mia realmente voltouem V'e . ciais e de cadeias produtivas 
economias avançadas, expe- fim do ano passado de que à cresceu 5% neste ano”, rete- — “Teveinflaçãonomundointei- 
rimentaram aumento da po- . economia brasileira eresceria  rou Guedes. O ministro não ro. Emtodoo mundo, salários, 
breza e da inflação neste ano. 3,5% nesteano, dizendoqueo comentou a queda de 0,1% do — aposentadorias ealuguéis per- 
Ele comparou os efeitos eco- paíschegaao fim de 2021 com Produto Interno Bruto (PIB, deram poder de compra é os 
nômicos da pandemia ao im- expectativa de crescimento soma dos bens e dos serviços. governos mantiveram progra- 
pacto de uma guerra. “Alguns  emtoro de 5%. Para Guedes, produzidos) no terceiro tri-. massociais. 

Presidente aprova mistura de 10% de Aumentos salariais geram inflação e juros 
biodiesel no óleo diesel altos, diz ministro 

O presidente Jair Bolsonaro Um aumento salarial. la de neve de novo. Os juros — raa previdência desse 
aprovou resolução do Conselho Na generalizado para o fun- — vãosubir, a inflação não terá — dores 

cionalismo gera inflação, en- tido uma alta temporária, se- O of 
dividamento e juros altos,  ráumaalta permanente”, de- que categor 

ei 

o não menciona 
s de servidores. cional de Política Energética (CNP 

disse o ministro da Econo-  elarouoministro. seriam beneficiadas pelo rea- 
gatória do biodiesel no óleo diesel i mia, Paulo Guedes. Emapre- A declaração ocorre um — juste. Noentanto,o presiden- 

fóssil em 10% para o ano de 202: sentação de balanço de fim dia depois de o Ministério te Jair Bolsonaro prometeu, 
«cisão foi tomada pelo CNPE em de ano da pasta, ele afirmou da Economia enviar ao Con- — nesta semana, aumentos p 

embro e a aprovação pre que a concessão indiscrimi- s federais, policiais 
cial publicada no Diário Oficial nada de reajustes sabota as — que solicita is e agen- 

: gerações futuras, ao aumen- R$ 2,5 bilhões no Orçamen- em 2022 da Uni taradívida pública to de 2022 para a concessão — Na apresentação desta sexta- 
De acordo com o Ministério d % “Se todos tiverem esses de aumentos para algumas . -feira, Guedes não detalhou 

Minas é Energia (MME), que prest » aumentos, será uma deson- categorias de servidores. que categorias serão benefi- 
elho, a decisão visa proteger Re: ra com as futuras gerações. No documento, a pasta pe-  ciadas pelo aumento. Apenas 

Que aí nós vamos [ver]: ain- de também R$ 355 milhões disse que diversas categorias 
flação vai voltar, nós vamos o de títulos públi- do funcionalismo federal, es- 
mergulhar no passado. Nós . cos para financiar o aumento  tadual e municipal têm pedi 
vamos nos endividar em bo-  dacontribuição da União pa- — doreajustes, 

ta dos pro- 

governo é que 
percentual de adição obrigatório 

de biodiesel no óleo diesel deve evi- Leilão de linhas de transmissão contrata 
pesam e R$ 2,9 bi em investimentos ços de R$ 0,12 no ano que vem, em 
um cenário de aumento das com O governo federal lei- — mítida (RAP). No total, so-  Pauloeno Paraná, foi venci- 
m Omo a soja, no mercado loou na B3, na capital. mados os cinco lotes, são da pela Taesa, com lance de 
brasileiro interna dedesva- paulista, cinco lotes de con- previstos R$ 2,9 bilhões RAP de R$ 129,9 milhões, 
lorização cambial. Asojaéa princip d cessões contendo constru- — de investimentos privados um deságio de 47,76% do 

a-prima do biodiesel brasilei cão e manutenção de 902 . e criação de 6.607 empre- — valordereferência. Deacor- 
Apre quilômetros de linhas de . gos diretos, com a constru-. do com a Agência Nacional 

restante oubindo sebo Dio transmissão elétrica e três ção e manutenção de 902 — de Energia Elétrica (Ane- 
ecntros leo Segundo o MME subestações de transforma . quilômetros em linhas de . el),otrecho leiloado suprirá 
la degidação, o CNPE pode amem cão. Os empreendimentos — transmissão edetréssubes- a Região Metropolitana de 
anne g licitados estão localizados — tações. As concessões têm . Curitiba, o que vai propor- 

? ea ogro E a em cinco estados: Amapá, —prazode30anos. cionar aumento da capaci- 6%, motivado pelo interesse públi- Bahia, Minas Gerais, Para- A licitação do primei- — dadede interligação elétrica 
o. Em outubro, o colegiado já havia ná e São Paulo. Asempre- ro lote, que prevê obras - das regiões Sul-Sudeste, É 
reduzido o percentual de o sas vencedoras foram as estruturantes em 726 qui- — previstaa criação de 3,5 mil 

diante das elevaçõe que apresentaram o menor — lômetros (km) de linhas de. empregos diretos e investi- 
mercado de combustíveis. valor de Receita Anual Per- transmissão elétricaem São mentode R$ 1,7bilhão. 
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DF HE Nos veículos são oferecidos todos os senviços técnicos e comerciais da distribuidora E |87 mil refeições gratuitas 
EST servidas em 2021 

ms ms Neste ano, de janeiro 

€s RAS recebem agências 

móveis da Neoenergia 

em meio à pandemia da 
covid-19, foi entregue, 
nos sete meses, o total de 
3698. 

“Houve um cresci- 
mento expressivo das re- 

vidas 87.436 refeições 
paraa população em situ- 
ação de rua nos 14 restau- 
rantes comunitários do 
Distrito Federal. Foram . feições para a população 
oferecidas, em média, — em situação de rua neste 

Gama, Fercal e Paranoá — lamento de dívidas, solicitação cena administração regionale — Agências miveisda Neonengia | 7.949 refeições mensais — ano porque aumentamos 
vãoreceberdehoje(20)aquin- de danos elétricos, troca de ti- no Paranoá, o carro ficará no De20423de dezembro em cada uma das unida- a divulgação. O serviço 
ta-feira(23)asagênciasmóveis  tularidadeevistoriadeunidade estacionamento da Emater,no Gama: estacionamento da Bi- | des e 294 por dia, segun- — também já está consoli- 
daNeoenergia Brasília. Nosve- consumidora, entreoutros. No PAD-DF.Emtodoseks,oaten- — blioteca Pública (SetorCentral) | do dados da Secretaria dado e eles procuram as 
fculos são oferecidos todos os Gama, a agência móvel estará. dimento será realizado das gh — Fercal: estacionamento da Ad- | de Desenvolvimento So- — nossas unidades”, explica 
serviços técnicos e comerciais no estacionamento da Biblio- às 17h. Não é necessário agen- ministração da Fercal, na DF | Cial (Sedes), gestora dos a secretária de Desenvol- 
da distribuidora, como parce- teca; na Perca, a ação aconte- . damento prévio. 150, Km 12 Ruao2loteço. restaurantes, Desde ju- — vimento Social, Mayara 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 2º 
ASSÉMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

A Justiça Humanitária Social, com sed no SB Qua 2, Bco E, aa 004 
do Ed Prima, Brasa DF, CEP 70070-120 mediar sttação da preside 

cem qualquer ramo do presente, à fracas a 2200 ro Gordo Moe pr; 
io Vido cal cu leon (8) 1 505738. 1471, PIN: 32903 27 8 cu 
topo ee pal mtv? 2619707 16235 .com a seguro 
ndo doa 
“-Lenbrada exposição de motos o a efa da Preseto ata oco 
car em volação a desfução cu não d cargo de preside 
Z-hpreir aprovar cena a balnça do na e 2021 
3 Votar o erçament do eric de MZ 
4 Dica a aprovar Regimento Inn. 
5 Dica o pros a ateração do Estao 

Bra, 17 do demo do 22 

Editais Alô Brasília 

ALO BRASÍLIA ON 

No da 281212021, às 1, no endereço SHIS QU 03, Conjunto 2. Casa 
1º Lago SU, em BraikalDF sra reakzada a Ansemlia Oráária do 
Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares - IECAP| 
para aprovação da Prestação de Contas Anual do ht ia so 
enereiio da 2020, 

rasa, 17 de dezembro de 2021 
Rara Aparecida Olvera 

Prentento 

MARLANE LOPES RIBEIRO 
Secretaria o Prosidento am Exarcício 

o EDITAL DE CONVOCAÇÃO £ 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA IECAP - 2021 Sindetur Dr 

a E 

EE car topa o 

CE EEE 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO DO 
DISTRITO FEDERAL SINDETUR-DF 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ELEITORAL 
Emcontemídade com o capo Vi do Estao do Sender DF. o Pre- 
nidnto faz saber que no a 1690272022 o período ds BM às 13h 
no endereço SCS QD 06 BLA Nº 206 ED. NEWTON ROSSL 3º AN- 
DAR será resíada alução para composição da Desta Consebo 
Fiscal a da Delegação Faderaíia, para o mardso de 09202? a 
J0N2026, em prata convocação ás qn com 273 dos associados. 
apos a voar cu em segunda convocação à 830 per maioria simples 

rasa (erro 

ALÔ NA PALMA DA MÃO 

SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVICOS E ESPECIALIZADAS EM BOMBEIRO 
CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - SEPEBC-DF 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

O Presidente do Sepet no uso de suas atrituições legais e eu 
iatutário na forma dos arágos 17, 19 CONVOCA os associados 

E que Será reszada no dia 28 Essa de 2557 8e 10-300 (1º convocação) é ae 11005 (2º 
E Previsão Orçamentária 2072 c) Assuntos Geres. Em ato Continsa 

reclizará Assembleia Geral Eliigoninária. que será resiada 
após a Assembleia Geral Ordinária para delibera sobra: a) ahera- 
ção de endereço da sede do Gnguaio Gracia 17 de cesembro de 2021 — José Evanio Bermardo dos Santos - Presidente 

nhode2020, por meiodo 
Decreto nº 40.854, à po- 
pulação em situação de 
rua acompanhada pelas 
equipes do Serviço Espe- 
cializado em Abordagem 

ocial (Seas) pode fazer 
as refeições gratuitamen- 
tenos 14 restaurantes co- 
munitários. Em 2020, 

Noronha Rocha. As pes- 
soas em situação de rua 
que retiram marmita no 
restaurante comunitário 
têm que ser cadastradas 
antes pelas equipes de 
Abordagem Social, que 
fazem acompanhamen- 
to desse público nas ruas 
doDF. 

Pró-DF com incentivo do 

Caravanas do Empreendedor 
Na última sexta-feira 

(17), 0 novo secretário de 
Desenvolvimento Econô- 
mico, Jesuíno de J. Perei- 
ra Lemes, se reuniu com 
o presidente da Associa- 
cão Comercial do Distrito 
Federal, Fernando Brites, 
para tratar de demandas 
urgentes no setor. “As as- 
sociações comerciais e as 
entidades de classe são 
parceiros fundamentais 
para construirmos la- 
cos importantes em bus- 
ca do desenvolvimento e 
crescimento econômico 
do Distrito Federal. Esse 
encontro foi fundamen- 
tal para estreitar os laços 
e colocar nossos traba- 
Thos à disposição da clas- 
se”, destacou.) Pereira. O 
encontro serviu também 
para ouvir as sugestões 
do representante da ca- 

tegoria para a reforma do 
Setor Comercial Sul. “A 
Secretaria de Desenvol- 
vimento Econômico, por 
orientação do governa- 
dor Ibaneis Rocha, tem 
interesse em desenvol- 
ver projetos em parceria 
com a iniciativa privada 
para o desenvolvimento 
do local. O Setor Come 
cial poderá, em breve, se 
tornar um dos principais 
polos de negócios do DF. 
Porisso, a secretaria pre- 
cisa ouvir os segmentos 
interessados em buscar 
melhorias para a área”, 
reforça. 



a É Sande UR mel 

Na semana em que co- 
5 anos, o Mu- 

lona da Repáblica 
(Mun), equipamento da S 
cretaria de Cultura é Econo- 
mia Criativa (Secec), recebe 
três exposições que dialo- 
“gamcom presente passado é 
futuro. 
Anexo, é digital e 
na última semana do aniver- 
sário do museu, permane- 
cendo aberta até 15 de junho 
deao2 

O grupo de rap Atitu- 
de Feminina participou de 
um projeto que oferece ofi- 
cinas de audiovisual pa- 
ra alunos da rede pública. 
do Distrito Federal, lança- 
do nesse mês de dezembro 
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 MuseuNaciônal 

nos, no espaço expositivo 
principal, e de Marcelo Bro- 
dsky, Eterna Diáspora, no 

Serão abertas 
e6demarço 

2022. À mostra Segue em 
Anexo foi organizada pelo 
projeto Artemidiamuseu, da 
Academia de Curadoria, iga- 
daã Universidade de Brasília 
(UnB). Com 1,4 milobras de 
arte modernistas e detransi- 
cão para a arte contemporá- 
nea, o MuN apresenta, pela 
primeira vez, uma exposi 

Ihida do grupo por remeter 
a esperança de um futuro 
melhor para os jovens das 
periferias. Com uma men- 
sagem de luta e otimismo. 
O Atitude Feminina voltou 
recentemente à múdia quan- 
doo rapper Japão, do grupo 

ela 17, repostou uma con- 

no formato digital. As obras 
expostas, dos artistas Gisel- 
le Beiguelman, Vitória Cribb 
e Bruno Kowalski, serão do- 
adas ao acervo permanente 
do Mun, instituição que co 
meçou a ser construída em 
1999 é já é referência em ar- 
te contemporinea no Brasi. 
“Os museus estão se dando 
conta de que há todo um no- 
voespaço virtual a ser ocupa- 
dor, diz a diretora do Mu, 
Sara Seiler. “Arte digital sô 
pode ser compreendida no 

Grupo de rap Atitude Feminina lança videoclipe 
produzido por alunos da rede pública do Paranoá 

versa com a cantora de ser- 
tanejo Marília Mendonça 
na época de sua morte, on- 
de falavam sobre cantar 
em seus shows uma músi- 
ca do grupo e da importân- 
ciade reconhecer o trabalho 
eo ativismo do Atitude Fe- 
múnina. O grupo teve a sua 

Durante o mês de de- 
zembro, famílias de crian- 
ças e adolescentes com 
câncer e hemopatias es- 
tão recebendo um presente 
especial: uma cesta nata- 
lina com itens para garan- 
tira comemoração na casa 
delas. À surpresa desta vez 
não veio do Papai Noel, 
mas de centenas de pes” 
soas que participaram da 
campanha da Abrace e fi- 
zeram uma doação para a 
instituição. O recurso arre- 

âmbito da arte contemporá- 
nea, que se vale da diversida- 

linguas 
fine acoordenadora-ge 
Academia de Curadoria 
Avelar, “Sendo uma mani- 
festação artística, a arte di- 
gital utiliza técnicas digitais 
e ferramentas de hardware e 
software paracriarecompar- 
tilhar os trabalhos forjados 
pelos artistas, que sempre 
nos dão respostas às ques- 
tões do tempo presente” 

primeira formas 
2000e desdeoco 
mou a atenção pai 
do feminino do movimento 
HIP HOP, pelo seu engaja- 
mento contra Violê 
méstica e discriminação das 
mulheres de classes mais 
humildes dasociedade. 

cadado resultou na entre- 
ga de 750 presentes e 400. 
cestashásicas enriquecidas 
com produtos para à pre- 
paração da ceia e ave nata- 
lina. Para Roberta Santos 
Plácido, o presente veio na 
hora certa. Ela é mãe do 
Maycon Santos, assistido 
pela Abrace desde 2009, e 
queria reunir o pai, o ma- 
rido e os quatro filhos pa- 
ra celebrar a data. “Foi um 
ano dificil. Tudo está muito 
caro ea Abraceentrou com 

(Feira de Arte 

em Cerâmica 

abre inscrições 
A Feira de Arte e Ar- 

tesanato em Cerâmica vai 
integrar 0 1º Encontro de 
Ceramistas do DF e Entor- 
no, O evento vai reunir ar- 
tesão, estudantese público 
interessado em arte e arte- 
sanato para desfrutar de 
uma programação com pa- 
lestras, rodas de conversa, 
oficinas de cerâmic 
tra de vídeos, exposi 
feira de artesanato, no pe- 
ríodo de 24 a 30 de janeiro 
de 2022, no Museu Vivo da 
Memória Candanga. 

01º Encontro de Ce- 
ramistas do DF e Entorno 
abre inscrições gratuitas 
para os interessados em 
participar da Feira de Ar- 
te e Artesanato em Ce 
mica e comercializar seus 
produtos em 29 de janei- 
ro de 2022 (sábado), das 9 
às 17 horas, e 30 de janei- 
ro de 2022 (domingo), das 
9 às 14 horas. Os trabalhos 
inseritos para a Feira de 
Arte e Artesanato em 
râmica também passa 
pela curadoria e poderã 
ser convidados a apresen- 
tar peças na exposição "Ar- 
tesanato em Cerâmica: 
Tradição ao Contemporá- 
neo”. Os selecionados ain- 

essa ajuda muito impor- 
tante para a gente”, con- 
tua mãe. Cada presente foi 
escolhido de acordo com a 
idade da criança em trata- 
mento e dos irmãos. O Lu- 
casGabriel Cabral, 10anos, 
adorou a bola que ele rece- 
beu da Abrace, “Ele gosta 
muito de futebol. Será que 
gostou?”, satirizou a mãe 
Raquel Cabral Ribeiro ao 
tado do menino, que vestia 
a camiseta do Futbol Club 
Barvelona. 


