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ESTUDANTES SE PREPARA 
PARA SEGUNDO ENEM DO ANO 

Estudantes que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, aplicadas em janeiro e fevereiro deste 
ano, e ainda não conseguiram uma vaga no ensino superior, preparam-se para fazer o segundo Enem do ano. A menos de 

um mês para as provas do Enem 2021, marcadas para os dias 21 e 28 de novembro, eles contam que, apesar da ansiedade, 
sentem-se um pouco mais preparados para o exame / Página 07 

cutuRA PETROBRAS DIZ QUE NÃO 
” pos ; LI) ANTECIPA DECISÕES DE RE- 

MUSICA AJUSTE DE COMBUSTÍVEIS 
Em comunicado, estatal destacou que não 

h! há qualquer decisão tomada por seu Grupo 
Executivo de Mercado e Preços que ainda não 

SOLITUDE tenha sido anunciada ao mercado 

Página 06 
“Ofício de Solidão” de 

Fanart PROJETO REÚNE ARTISTAS 
bras DE DIFERENTES REGIÕES 
(o, apart das 2, DO DF E DO BRASIL 
Infinu Comunidade Rita Benneditto e Mariana Aydar são destaques 

Criativa (506 SUL Bloco no Festival Canto a Canto, que acontece online. 
HESSE é idealizado e realizado pela Artecei Produções 
ora vi pu Artísticas e Culturais. Toda a programação será 

oferece ao público uma [E transmitida ao vivo 
experiência imersiva, Página 08 

valorizando a cançãoe Bl. 1 

a conexão entre palco e eee ALERTA PARA 

Pi | NDICES DO PARTO 
Página 8 MATURO No DF 

Roxo' defende que a mãe possa 
para acompanhar o filho o tempo 

que o pai também tenha livre acesso 

Página 03 

5 PROFESSORES DO DISTRITO 
OJE (3), NÃO HAVERÁ AULAS 
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Senador critica fa- 
la de Bolsonaro 

/As cortinas de fumaça lan 
adas pelo governo Bol 
sonaro, € 
frequentes eat 
vem para distrair a atenção 
dos brasileiros da fome, da 
infiação e do caos ex 
mico do governo. A ú 
foi a grotesca mentira de 
queavacina contraa Covid 
ausa Als, 

senadorhumberto 

asa Alá Bia Comunicação La 
coa 

AS de Atas 

Beda DE 
cesramaso 
Tee osss673 
cometa com be 
rbd ram 
predessdacembr 

(AS Qualis oco Kar 1, E 
Oh OB Tou 1 andar Aee, | Edir Chefe Hi Queima 
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HO senador Carios Portinho (PL-RJ) foi um dos primeiros a chamar atenção para o tema A 

Projetos tornando obrigatório 
o certificado de vacinação 

Recente pesquisa feita 
pela Confederação Nacio- 
nal dos Municípios (CNM) 
mostrou que 249 de 1,8 
mil prefeituras (19,4%) já 
adotaram o passaporte 
da vacina, uma espécie de 
comprovante para permitir 
que pessoas imunizadas te- 
nham acesso livre a shows, 
feiras, congressos, eventose 
outros ambientes com aglo- 
merações, Embora entida- 
dencredite que esse número 
tende a crescer, a exigência 
não é unanimidade entre os 
administradores públicos 
e vem sendo discutida pe- 
Jos senadores, interessados 
em uniformizar as decisões 
jándotadas em âmbito local. 

O senador Carlos Por- 

O empregado que não 
tiver tomado vacina con- 
tra à covid-19 não poderá 
ser demitido ou ser barra- 
do em processo seletivo. A 
proibição consta da Por- 
taria 620, publicada na 
segunda-feira (1º) pelo Mi- 
nistério do Trabalho e Em- 
prego. 

A medida vale tanto pa- 
ra empresas como para ór- 
gãos públicos. Em vídeo, o 
ministro Onyx Lorenzoni 
disse que a portaria prote- 
ge 0 trabalhador e afirma 
que a escolha de vacinar- 
-se pertence apenas ao ei- 

DIR 
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Presidente aulherme Nascimento 

tinho (PL-RJ) foi um dos 
primeiros a chamar aten- 
cão para o tema ao apresen- 
taro PL 1674/2021, criando 
o Passaporte Nacional de 
Imunização. De acordo com 
o texto, o documento vai 
permitir que pessoas va- 
cinadas ou que testaram 
negativo para covid-19 cir- 
culem em espaços públicos 
ou privados onde há restri- 
ção de acesso. O objetivo, 
segundo ele, é conciliar a 
adoção de medidas restriti- 
vas para conter a pandemia 
com a preservação dos di- 
reitos individuais e sociais. 
A proposição foi aprovada, 
em junho deste ano, com 72 
votos favoráveis e nenhum 
contrário, e agora está tra- 

dadão, 
Segundo o texto, cons- 

tituí “prática diserimi 
tória a obrigatoriedade 
de certificado de vacina- 
ção em processos seletivos. 
de admissão de trabalha- 
dores, assim como a de- 
missão por justa causa de 
empregado em razão da 
não apresentação de certi- 
ficado de vacinação”. 

Caso o empregado se- 
ja demitido ou não contra- 
tado por não comprovar à 
vacinação, a portaria esta- 
belece que 0 funcionário 
pode escolher ser reinte- 

mitando na Câmara dos De- 
putados. À Agência Senado, 
Carlos Portinho lembrou 
que o projeto é importan- 
te e passou no Senado na 
mesma semana que a União 
Europeia aprovou medida 
semelhante na Europa. — 
Na Câmara, a proposta está 
sofrendo algumas resistên- 
cias muito mais na base'ide- 
ológica que no seu conceito, 
poiséum projeto importan- 
te para reabertura respon- 
sável da nossa economia. 
Apesar disso, antes mesmo 
de sua aprovação pelos de- 
putados, o PL 1.674 já éuma 
realidade, pois inspirou ini- 
ciativas em cerca de 250 
municípios que já adotaram 
tal ferramenta — avaliou. 

“grado ao cargo ou recebe 
o dobro da remuneração 
referente ao período de 
afastamento. As empresas. 
também poderão realizar 
testagens periódicas pa- 
ra preservar as condições. 
sanitárias no ambiente 
de trabalho. Nessas situ- 
ações, o empregado deve- 
rá apresentar o cartão de 
vacinação ou ser obriga- 
do a realizar 0 teste. Tam- 
bém está autorizado que os 
empregadores incentivem 
a vacinação. A posição do 

No Senado, o relator foi Ve- 
neziano Vitaldo Rêgo (PSB- 
-PB), que preferiu alterar o 
nome Passaporte Nacional 
de Imunização e Segurança 
Sanitária (PSS) para Certif- 
cado de Imunização e Segu- 
rança Sanitária (CSS). 

Ão elaborar seu vo- 
to sobre o PL 1,674/2021, 
Veneziano considerou pre- 
judicado o PL 883/2021, 
do senador Jader Barba- 
lho (MDB-PA), que torna 
obrigatória a apresentação 
do comprovante de vacina- 
cão contra covid-19 para à 
obtenção de serviços que 
necessitem atendimento 
presencial e em estabeleci- 
mentos públicos e privados 
passíveis de aglomeração. 

| Portaria proíbe demissão de trabalhador não vacinado 

governo é distinta de algu- 
mas sentenças recentes da 
Justiça do Trabalho. Em 
julho, a 13º Turma do Tri- 
bunal Regional do Traba- 
lho (TRT) da 2º Região, 
em São Paulo, confirmou 
a dispensa por justa causa 
de uma auxiliar de limpeza 
que trabalhava em um hos- 
pital infantil e se recusou a 
ser imunizada duas vezes. 
O caso aconteceu em São 
Caetano do Sul, na região 
metropolitana da capital 
paulista. 

Nova legislação 
sobre direção 
de veículos 

Aguarda votação em 
Plenário o projeto de lei 
que altera o Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei 
9.503, de 1997) para per- 
mitir a condução de vei- 
culos automotores a partir 
dos 16 anos de idade. O 
projeto determina, ainda, 
que aos atos infracionais 
cometidos por adolescen- 
tes na direção de veículos 
automotores serão aplica- 
das as normas do Estatuto 
da Criança e do Adolescen- 
te(Lei 8.069, de 1990). 

Autor do PL 
3.775/2021, 0 senador Jor- 
ginho Mello (PL-SC), ale- 
ga que a proibição de que 
pessoas entre 16 e 18 anos 
conduzam automóveis ou 
motocicletas parece injus- 
ta”, “A sociedade moderna 
já impõe aos adolescen- 
tes muitas dificuldades na 
transição para a vida adul- 
ta. São cidadãos que, se já 
não são produtivos, estão 
buscando qualificação pa- 
ra tal. E, infelizmente, na 
maioria dos casos, o trans- 
porte coletivo e as opções 
não motorizadas não têm 
a rapidez e a confiabilida- 

adolescência ainda mais 
desafiadores. Sabemos 
que, há muito tempo e em 
muitos países, os jovens 
são autorizados a conduzir 
veículos automotores em 
idades até menores do que 
os 16 anos completos, que 
aqui propomos como limi- 
te mínimo para obtenção 
da permissão para dirigir”, 
ressalta na justificativa do. 
projeto. 

Cúpula do G20 avançou em metas 
climáticas, diz premiê italiano 

Os líderes do grupo das 
20 maiores economias do 
mundo fizeram importan- 
tes progressos no comba- 
te à crescente ameaça do 
aquecimento global, disse 
o primeiro-ministro italia- 
no, Mario Draghí, no do- 
mingo (31), classificando 
a cúpula, que durou dois 
dias, como um sucesso. 

Draghi falou aos jor- 
nalistas que, pela primei- 
ra vez, todas as nações do 
Gao concordaram sobre 
a importância de limitar o 
aquecimento global ao ní- 
velde 1,5 grau Celsius, que 
oscientistas dizem ser vital 

para evitar desastres. 
“Vimos países bastan- 

te relutantes em seguir as. 
linhas que sugeríamos até 
poucos dias atrás, é então 
eles muda- 
ram”, disse 
Draghi em 
entrevistaco- 
etiva no en- 
cerramento 

via avança- 

doo suficiente. 
“Os líderes do G20 as- 

sumiram compromissos 
substanciais, É fácil suge- 
rircoisas dificeis. 
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: Relatório d 
Campanha alerta para os vaBlfiação 

DF [HA camapanha defende que a mãe possa ficar intemada para acompanhar o filho 

transformar algo em outra 
forma ou substância, assim 

maturidade, O objetivo é . como no desenvolvimen- 
alertar sobre o crescente. to de um bebê prematuro”. 
número de partos prema- — Nesteano, ofoco da campa- 
turos e como preveni-los, nha é a separação zero en- 
além deinformara respeito tre mãe e bebê prematuro, 
das consequências do nas- permitir que a mãe 
cimento antecipado para. tenha condições de ficar in- 
o bebê, pa ternada para acompanharo 
raa sociedade. filho prematuro o tempo to- 
do Novembro Roxoaconte- — do e que o pai também te- 
ce durante todo o mês, mas nha livre acesso. Segundo 
concentra suas ações, Miriam, com a pandemia, 
cipalmente, no dia 17, foi perdido esse livre aces” 
Mundialda Prematuridade, so do pai. “A mãe fica in- 

O roxo é a cor símbolo — ternada em quase todos os 
da causa da prematuridade. — hospitais da rede pública 

corfoi escolhida porsim- — de saúde. No entanto, 
bolizar a sensibilidade e a . da faltam vagas para mãe 
individualidade, caracteris-  nutriz, Hoje, estamos estu- 
ticas muito peculiares aos. dando como resolver isso”, — divulgada em breve. A mé- atenção para este núme 
bebês prematuros”, explica. informa. Neste mês estão — dica alerta para os números é a Norte, com 14,1 %. U 
Miriam Santos, pediatra e previstas ações do Novem-  deprematuridadeno Distri- — pré-natalde qualidadeéim- 
coordenadora das Políticas. bro Roxo nos hospitais que to Federal. De acordo com portante para a redução da 
de Aleitamento Materno e atendem prematuros. Além Miriam, enquanto o Bra- prematuridade. Entretan- 
Banco de Leite Humano do disso, está previsto para o silestá com a média de pre- to, pensoquevaialémdisto, 
DF. Além disso, ela acres- fim do mês o primeiro se- — maturidadede11%,no DF. precisamos ampliar tam- 
centa, “o roxo também  minário da prematuridade . amédia é de 12%. "A região bém o planejamento repro- 
significa transmutação e. do DF. A programação será de saúde que mais chamaa  dutivo”, afirma Miriam. 

Lacen acompanha 
queda dos casos de 
covid-19 no DF 

O Laboratório — tem planejar des- 
Central de Saúde de o atendimento 
Pública do Distri- individual de um 
to Federal (Lacen- — paciente para de- 

3 BM | Dr) registrou  cidir, por exem- 
] er mm a queda na propor- plo, se irá para 

Enterro social é auxílio para famílias | cio de resatados . um leito comven- 
E positivos nos exa- cional ou para um 

em vulnerabilidade mes para detec- — voltado ao trata- 
tar covid-19. Nos mento da covid, 

Dejaneirode2020 ga em parcela única. dirigir-se à Unidade | 28 primeiros dias — até o planejamen- 
a setembro de 2021, Para solicitar o bene- | de Proteção Social 24 | de outubro, das | to de toda a atua- 
mais de 2.670 fam fício eventual, na mo- horas, localizada na | 19.868 amostras ção da Secretaria 
lias receberam o Aw- — dalidade Auxílio por — avenida L2 Sul, SGAS | coletadas, 77% fo- — deSaúde.“Oapoio 
lio por Morte, segundo Morte, a família de- É recomen- | ram negativas. — de diagnóstico es- 
a Secretaria de Desen- . ve buscar atendimen- Em setembro, o tá intrinsecamen- 
volvimento Social do to em uma unidade — lefone 3224-0257. 4 índice ficou em te envolvido em 
DF (Sedes). Conhecido da assistência social, demandas enviadas | 68%. Além disso, todo o processo 
como enterro social, que pode serum Cen- — pelas unidadesdeaco- | o Lacen-DF tem de condução dos 
o benefício é concedi- | tro de Referência em — lhimentosão recebidas | se destacado pela casos. E a quan- 
do de duas formas: a — Assistência Social, um pel tema de infor- | agilidade: emmé-— tidade de testes 
primeira, em bens de Centro de Referência mação e direcionadas | dia, as coletas são — positivos vem di- 
consumo, com conces- — Especializado em As- à equipe que opera- | analisadasemme- — minuindo consi- 
são da urna funerária, — sistência Socialouum — cionaliza os serviços. | nosdeumdia De deravelmente”, 
velório, sepultamen- dos dois Centros de execução da demanda | acordo como se- explica Damasce- 
to, incluindo transla- Referência Especiali- vai desde a liberação | cretário adjun- no. A tendência 
do, capela, pagamento  zado para População — de documentos, agen- | tode Assistênciaà — de queda também a 
detaxasecolocaçãode em Situação de Rua  damentos, translado | Saúde, Fernando pode ser notada PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS, ACESS! 
placa de identificação. (Centro Pop). Nos fi- do IMLouhospitalao | Erick Damasceno, por meio da taxa Nf tro (ora (Dr marsra 
Asegunda é a pecúnia naisdesemanaeferia  cemitérioeatéacolo- | os diagnósticos de transmissão do 
novalorde R$415,pa- dos, ointeressadodeve — cação de roupas. rápidos permi- — novocoronavirus. ue mio saude dE soe bi 
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DF MM Título dado pela Unesco leva em conta qualidade dos serviços em áreas como design e artesanato 

Brasília completa quatro anos como 
Cidade Criativa do Design 

No último final de sem 
na completaram quatro anos de Tasemo do Distrito Fe- mo, que propicia aat 

acordo com secretária um novo olhar sobre o turis- a sul, passando pelo icónico . toriais como espaço onde o 
ode — centro da capital, 58 lugares — design é presente; ambiente 

leque Brasília recebeuda  deral, Vanessa Mendonça, divisas para a nossa capital”, de design em Brasília foram atraente, inovador, original; 
ização das Nações Uni- quando se fala em Brasília — dizaseeretária selecionados. A publicação é. representatividade, funcio- 

das para a Educação, a Ci- criath de umacidade ma parceria entre a Setur-  namento regular, presença 
ência e a Cultura (Unesco) o jovem que nunca envelhece, Mapa erotas DF eoSebrae-DF digital e avaliação nas mídias 
título de Cidade Criativa do “que tem uma capacidade de Para apresentar ao vi- Na parte Sul os bairros sociais. Além desse roteiro, a 
Design, passando a integrar sempre despertar curiosida- . sitante um roteiro de como tradicionais —AsaSuleo La-— Setur-DF criou a Coleção Ro- 
a Rede de Cidades Criativas, de, que atrai as mentes mais. compreender a classificação go Sul. No Centro, obras- tas Brasília, que proporciona 
composta por 116 cidades de. destemidas e é polo decriati- — decriatividadeedesigndaca- -primas da arquitetura . ao visitante, com apenas um 
54 países. Criada em 2004, vidade no mundo.” O título,  pital federal, a Secretaria de. modernista, de monumen- clique no celular, acessar os 
essa rede reúne cidades que. ela acredita, reflete a econo- Turismo (Setur-DE) mantém . tos elássicos aos hotéis de- . principais roteiros revelado- 
atuam em cooperação para mia criativa de quase 4% do em seu site na intemeto Ma- sign e lugares próximos. Já resdeuma cidade jovem, pul 
aprimorar as estratégias de PIB e do mercado de traba-— pa BrasíliaCidadeCriativado — a parte Norte abriga a Asa sante,diferentedetudoquejá 
desenvolvimento por meio — lhodo DFantesdapandemia. — Design Omapaconectaoes- — Norte, o bairro jovem e boê- se viu. Na coleção, o visitam 
de sete pilares da indústria — “Precisamosestarsemprede-  tlo de vida brasiliense aos mio. Galerias, cafés e a Uni- — tepodeescolher por onde co 
criativa e cultural: design e — batendo osetore colocar es- lugares ondeo design se des-  versidade de Brasília (UnB). meçar seu tour por Brasília 
artesanato, artes folelóricas,  savocaçãonavitrinedanossa  taca na cidade, como cafés, são alguns dos locais indica- Cerrado, Náutica, Arquite 
gastronomia, cinema, litera- cidade. Estamosdandoa Bra- galerias, lojas, restaurantes, . dos no mapa. Para a seleção, . tônica, Cultural Cívica, Fora 
tura, artes midiáticas e músi- . síia um novo significado por. bares e cervejarias. De norte foram usados critérios cura- dos Eixose Rock. 

Cartões Prato Cheio com 

problemas devem ser trocados 
Sindicato dos Profes- — craciaeramexcluídaseproi- ça, tardiamente, a diminuir | Gercade, 

sores do Distrito Federal. bidas da vivência dos(as) . o índice de mortes e infec- 
(Sinpro-DF) repudia a de-  brasileiros(as), o autorita- tados pela covid-19”, afirma 
cisão do Governo do Distri-  rismo mesclado à imposição 
to Federal de cortaro ponto, — eram marcas registradas de 
no primeiro dia de retorno governos ditatoriais. Mesmo 
das aulas 100% presenciais, passando tanto tempo deste 
que está previsto para ocor- triste período da nossa his- 
rerhoje (3). O Sinpro é con- tória, o Governo do Distrito 
traa volta às aulas em razão Federal traz de volta o clima 
da pandemia de covid-19e, — de desrespeito”, imicia o sin- 
por isso, pretende se mani- . dicato no texto. 
festarna data marcada para O sindicato afirma que 
o retorno. A nota do Sinpro, a decisão do governo é uni- 
publicada na segunda-feira . lateral “A paralisação é um 
(1º), chega a comparar aati- — protesto contra a intransi- 
tude do governo do DF com — gênciaea falta de diálogo do 
o período militar. “No auge governo que decide, de for- 
da ditadura militar, perio- ma unilateral, colocar mi- 
do em que o diálogo, o bom  Thares de pessoas juntas em 
senso, o respeito é a demo- um momento que se come- 

inco milbene- to de substituição é rápido, 
ficiários do Programa Prato não havendo necessida- 
Cheio estão sendo convoca- de de agendamento prévio. 
dos para trocarem os car- De acordo com BRB, trata 
tões por terem apresentado . -se de um problema técnico 
problemas no momento . na processadora que já está 
da compra dos alimentos. sendo sanado pelas equipes 
O crédito está depositado, — responsáveis. Para aqueles 
mas as tarjetas não conse- que receberam a sexta par- 
guem efetuar o pagamento. cela do benefício agora, ou 
A partir desta semanaosbe- seja, a última do ciclo, é im- 
neficiários podem ir à mes- portante agendar um novo 
ma agência onde fizeram a — atendimento nas unidades 
retirada e proceder à troca... socioassistenciais para pas- 
As famílias foram comuni- . sar por uma reavaliação da 
cadas por ligação telefônica — situação socioeconômica 
e SMS. É importante queo — de sua família. Basta ligar 
cidadão leve o cartão e um no 156 ou acessar o site da 
documento oficial de iden- Secretaria de Desenvolvi- 
tificação. O procedimen- mento Social. 
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Brasília Shopping convi- 
daacoluna para participar 
dealmoço onde será apre- 
sentada toda a programação 
natalina do shopping. Ama- 
nhã, quinta-feira, as 12h no 
Coco Bambu. 

Depois de dois anos semos 
dicionais ebadalad 

Clotilde Chaparro, nossa escritora maior, receber em sua o Norte, ocineasta 
VicentiniGomeze Hugo Caserta, da parte de com jetivo prin 
cipal olivroda escritora que está prestes asetomar um filme. Tarde de conversas inteligentesedepro- 

Feriadãonacidadesempre maravilhosa. O advogado Estenio Cam 
pelo, sua Ana Cristinaeo filho caçula João Guilherme, vsjaram po 
rao Rio de Janeiro, onde ficaram hospedados no apartamento que 
afamíliatem no Leblon, curtindo Rio de Janeiro. jetos tão esperados. 

s e seu paié primo de um cacique na aldeia Katekin, Indígenas 
muitas propostas para trabalhar como modelo. 

do no 
estilista Ricardo Ah briu sua loja no Lago Sul. Para 
vidados com um delicioso coquetel. À noite contou com drinks da Help Bar, preparados no bar loc 
jardim dos espaços. O delícioso cardápio levou assinatura de Renata La Porta e o RP Cláudia Salomão. 
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GERAL [HO presidente disse à imprensa que soube “extraoficialmente” que um novo aumento 

Petrobras diz que não antecipa 
decisões de reajuste de combustíveis 
A Petrobras informou negócios e seguem as su- 

que não antecipa decisões 4 as políticas comerciais vi- 
de reajuste de combusti- gentes”, diz o comunicado, 
veis e destacou que não há À estatal acrescentou que 
qualquer decisão toma- reitera seu compromis- 

por seu Grupo Execu- so com a prática de preços 
tivo de Mercado e Preços competitivos e em equilk 
(GEMP) que ainda não brio com o mercado," ao 
tenha sido anunciada ao À mesmo tempo em que evi- 
mercado. Mais cedo, em vi- ta o repasse imediato das 
sita à cidade de Anguillara volatilidades externas e da 
Veneta, na Itália, o presi- taxa de câmbio causadas 
dente Jair Bolsonaro disse por eventos conjunturais” 
dimprensa que soube “ex- A companhia ainda 
traoficialmente” que um cou que monitora continu- 
novo aumento dos com- amente os mercados, o que 
bustíveis está sendo pla- compreende, dentreoutros 
nejado pela Petrobras para procedimentos, a análise 
daqui a 20 dias. "A Petro- diária do comportamento 
bras, em relação àsnotícias pestativa de novos reajustes nos pre- ajustes de preços de produtos sã de seus preços em re 
veiculadas na mídia a respeito deex- ços de combustíveis, esclarece que . realizados no curso normal de seus. ascotações internacionais. 

Pela trigésima vez con- — dos juros foi suficiente pa- cima ou para baixo permite acima de dois dígitos e Mercado aerea uai nato ro irado o Sept 
1 Í flação oficial no país foi de mercado financeiro para o so da taxa bá- Os analistas reduziram a financeiro andas a indo 9,17% para Índice de Preços ao Consur- . sica de juros, a Selic, princi- expectativa sobre o Pro- 
estima esteanoegs para2022.  midor Amplo (IPCA), pe- . pal ferramenta de controle. duto Interno Bruto (PIB), 

Aprojeção é do boletim Fo-  laprimeira vez,o patamar é — da inflação, a projeção dos. que em 2021 deverá ser de 
inflação de cus do Banco Central. O. supriora 9% Nasemana . economistas é que chegue — 494% o ano. A prvi 

documento reúne previsões. passada, a previsão estava a 9,25% ao ano em 2021. . menor do que na semana 
9,17% para — demaisdes0o instituições em8,96% Para 2022, pela primeira — passada, de 4,97%,emenor 

Ê do mercado financeiro pa- O centro da meta é de — vez, a expectativa é de que — que há um mês, quando o 
este ano ra os principais indicado- 3,75%, mas a margem de . a taxa, que atualmente es- — crescimento previsto era de 

reseconômicos. Nemaalta 1,5 ponto percentual para — tá em 7,75% ao ano, fique 504%. 

ET cradamamos Presidentes do 20 apoiam 
EDTALDE CONVOCAÇÃO complanoA — taxação global de 15% 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA para Auxílio 

sie se o Brasil” Oslideresdas o maio 
sede no SDN Canjunto Nacional - Torre Ve res economias do mun- 
a EE 109900 ns uno aan atibçõe A aprovação da propos- do aprovaram a criação 

a tade emenda à Constituição de um imposto global úni- 
e (PEC) que parcela os preca- co de 15% para as grandes 

de ra dera omormenots | |  tóroséoúnicoplanoparao — empresas. A medida pre- . documento pelas 20 maio- 
Tegadoo em 2 eu governo viabilizar o benefi- tende reformular as regras res economias do plane- 
ateu 3 cio mínimo de R$ 400 para internacionais de tributa- . ta era esperada na reunião E 
[pr O Auxílio Brasil disse omi- ção, com o desestímulo à de cúpula na capital italia- e 

exasão de recursos parapa- na. Pelo acordo, a partir de e 
raísos fiscais. O acordo foi 2023,todosos países tribu- é 
formalizado no comunica-  tarão os lucros internacio- 
do final da reunião do Gao, nais das empresas em pelo 
que ocorre em Roma neste. menos15 - e 
fimdesemana. Os países que con- 
À taxação de 15% ha-  tinuarem a aplicar im- o 

viasido aprovada pelos mi-.. postos mais baixos serão N 
nistros de FinançasdoG2o . retaliados. Segundo a OC- 
em julho, após 136 países, DE, cerca de US$ 150 
entre os quais o Brasi, as- bilhões devem ser arreca- R 
sinarem um acordo media- . dados por ano em todo o NG 
do pela Organização para planeta de empresas que 
a Cooperação e Desenval- . promovem a evasão fiscal 
vimento Econômico (OC- . edeixam de investire gerar 
DE). A formalização do empregos 

a al Eee 
pedia Ra ota a a eme dai 
Ex, cm order que o ss ga rr e E nas anos SR rea 
cr RR o 
(Get Su Cond Brasa Dr 26 

ER ai it 
sa oa, eo Cred di que tr cad Come Goma als RR ERP Es 
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LO 
COP26: líderes prometem 
conter desmatamento 

Os líderes mundiais 
comprometeram-se, na 
Cúpula do Clima das 
qões Unidas (COP-26) 
a conter o desflores- 
tamento até 2030. O 
acordo foi anunciado an- mou que não são apenas 
tecipadamente pelo go- países que se juntaram a 
verno britânico, anfitrião. esse compromisso, que 
do encontro. Os ambien- também abrange o setor 
talistas consideram que . privado. Acrescentou que 
lhe falta a urgência ne-— éuma “oportunidade sem 
cessária, Uma declaração paralelo para 
conjunta seráadotadapor — de empregos 
mais de 100 países onde 
se situam 859% das flores- 
tas mundiais, e 
floresta boreal do C 
dá, a Floresta Amazôr 
ou ainda a floresta tropi- 
calda bacia do Congo. 
A iniciativa, que se be- 
ficiará de um fina 

mento público e privado 
de USS 19,2 bilhões, é es- 
sencial para alcançar o 
objetivo delimitar o aque- 
cimento global a 1,5 grau 
Celsius acima dos valores 
médios da era pré-indus- 
trial, disse o primeiro- 
-ministro britânico, Boris 
Jolnson. “Esses formidá 
veis ecossistemas abun- 
dantes- essas catedrais da 
natureza, os pulmões do 
nosso planeta - estão no 
centro da vida de comuni 
dades ao absorver grande 
parte do carbono libera- 
do na atmosfera”, defen- 
deu Johnson. As florestas 
estão recuando ao “ritmo 
alarmante” de 27 estádios 
de futebol por minuto. O 

eral 

EDUCAÇÃO | Pandemia da covid-19 transferiu o do ano passado para 2021 

Estudantes se preparam 
para segundo Enem do ano 

não obtive o resultado que eu 
esperava. Eu até conseguiria 
entrar em outros cursos, mas 

primeiro-ministro con 
sidera o acordo histórico 
para a proteção e recupe- 
ração das florestas mun- 
diais” 

Boris Johnson afir- 

Estudantes que fizeram as 
provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2020, 
aplicadas em, 
ro deste ano, e ainda 
seguiram uma vaga no ensino 
superior, preparam-se pe 
zer o segundo 
menos de um mês para as pro- 
vas do Enem 2021, marcadas 
paraos dias ave 28 de novem- 
bro, eles contam que, apesar 
da ansiedade, sentem-se um 

neiro e feverei- que não eram do meu interes 
se”, disse. À estudante ainda 
nãodefiniuo cursoquepreten- 
decursar, mas busca uma nota 

nte para ter opções 
“Temsido bem complicado. O 
meu problema, emtoda minha 
preparação, é a questão de ser 
muito ansiosa, Isso me atra. 
palha no momento da prova”, 
disse, acrescentando que “no 
Enem 2020, eu acredito que 
fui com uma base de conteúdo 
boa, mas minha ansiedade me 
atrapalhou muito. Meu psico- 
lógico atrapalhou”. 

O even. 
to Ação sobre Florestas e 
Usoda Terra, do qual par- 
ticiparam a cúpula de lí- 
deres mundiais da COP26 
reuniu uma aliança sem 
precedentes de governos, 
empresas, atores financei- 
ros e líderes não estatais 
para aumentar à ambição 
sobre as florestas e o uso 
da terra. Doze países do- 
lores comprometem-se 

com um novo Compro- 
misso de Financiamento 
Florestal Global. O objeti- 
vo é apoiar ações em paí- 
ses em desenvolvimento, 
incluindo à restauração 
de terras degradadas, 
combate a incêndios flo- 
restaise promoção dos di- 
reitos dos povos indígenas 
e dascomunidades locais 

Entre os signatários 
do compromisso, estão o 
Brasil é a Rússia, países 
acusados da aceleração da 
desflorestação nos seus 
territórios, bem como os 

tados Unidos, a China, 
Austráliaea França. 

mdo ano. À 

pouco mais preparados para 

O caminho não está sen- 
do fácil. É a primeira vez que 
o exame é uplicado duas ve- 
es no mesmo ano, por causa va 

disso, a estudante participou 
apenas como treine no 
diploma do ensino médio, pa- 

estar os conhecin 
Na edição do ano passado, eu 

da pandemia da covid- 
rá também o segundo E 
de Kailane Kelly da Silva Brito, 
18 anos de idade, valendo uma 

noensino superior. Antes 

Governo diz que mobilização de 
caminhoneiros não bloqueia estradas 

No segundo dia de mobiliza. 
ção dos caminhoneiros, não há blo- 
queios em rodovias federais nem em 
pontos logísticos estratégicos, se 

ndo anunciou o Ministério de In 
fraestrutura, no Twitter, com base 
em informações da Polícia Rodovi 
ária Federal (PRF), De acordo com 
a pasta, a tentativa de blog 
ti ha BR-HG, nu Ri de Janeiro, fof 
desfeita, Nacional do Transporte Rodoviário 

“Ontem, cerca de 40 manifestan- de Cargas (CNTRC), unia das enti 
tes aglomerados no km 276'da BR: — dades que convoca a mobilizaçãoça 
116/RJ (Dutra), em Barra Mansa, polícia agiu com violência e semi 
tentaram interdição parcial da rodo- Jogo para desfazer o at 

migistério. “O número de manifes- 
tantes presentes no Porto de 
st diminuiu consi 
Polícia Militar de São Pai 
da Portuária ainda seguem ofere 
cendo éscolta para garantir a mel 
segurant caminhões 
que acessam o portd”, informou. na 
manhã de hoje Ministério da Infra. 

utura. De acordo com o Conselho 

pea Gu 

via. A PREinterveio e retirou o gru 
po. Poucos ainda permanecem r 
O 
e sem abordagem a camink 
que seguem viag 

Sem qualquer ilegalidade 
parte dos manifestantes, q G 

asa da for abusiva para 
desmobilizar articulação das parali- 
sações dos caminhoneiros. 
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“Whãa & Lazer 

ÁLBUM [Ho óisco “fico de soiszo” está em tocas as piatatomas de streaming 

Y Música: brasiliense Kelton 
uu reflete sobre a solitude MICHE TORONAG; 

Contato: redacaoG talheres com br Em 2018, Kelton achou — nodia4 denovembro, apartir um dia me bateu a lembrança 
a queeraahoradefizerumdis- das 21h, Infinu Comunidade — de uma manhã em queeuvol- 

comaiscalmo, umcontrapom- — Criativa(506 SUL Bloco ALo- tava pra casa após uma noita- 
to ao álbum Lacunar (2017), ja 67) é estará acompanhado — da e acabei indo pra casa dela 
que acabara de sair é apon-— por Tom Suassuna no violino tomarcaféda manhãe curara 

steam, o Festival do Japãosetem im novo nome: Feira do Jo tava para 0 rock Começou e Gabriel Migão no piano. Os ressaca, aproveitando que ela 
pão O tricianal evento acontece nesta ant. ado e d- a produção das canções, po- ingressos vão de R$ 30 a R$ . acorda super cedo, A música 
min o Clube do Congsoo(SHIN QU 16- Lag Not). Em rém o projeto adormeceu. A 90 e estão disponíveis no site . fala dessas horas em que vo- 
uma área de apencimadamente 90 mil mê, o público poderá É | pandemia permitiuqueomá- — Sympla. “Fronteira” acanção — cé podecontar comosamigos, 
mbece melho a cla e gata tipnicom, Sah sico brasiliense voltasse âque-  queabre odisco é umbelore- nas baladas e principalmente 

depor, gn, emak, missohim, rama hot ral paso, det mo BRR | das músicas. Assim nasceu o — sumodo conceito: “aetrame — nasressacas”, relata 
to, fan pre os canbápios. Na programação stage pra a cerimônia To- disco Oficio da Solidão, com pareceu perfeita para iniciar 
om Naga centenas de Lapa ua ser Lançada a Lago Paraná posto por 7 canções que ex- a narrativa desse disco: pe 
embed ima Cond, Ing reias S1Orio plocam a solitude defiserum  saroma fronfeiraentrea pel 
entrada, venda no ste Sympla. Mas infomaçã álbum e de viver a vida. “O vraeosiêncio,umlugaronde 

Ofício da Solidão era pra ser até mesmo a sensação física 
= um disco mais despretensio- .. do batimento cardíaco se tor- 

“oá Brasa ganha delivery de comida saudável para pets. Pre | SO, mas O Surgimento da pan- na apenas mais umaabstr 
sen emoee cp, amu Che Bb bee operação parastem. | demia acabo intensificando de um universo vasto constru- 

e O direi cpu moDE O cantina ho cotacommnde 15 | O papel dele, que desde o in. ido pela nossa imaginação 
air díci parade pum em ade componen- | co foi pensado pra ser expe- comenta Kelton. Já “Café 

; coma pesença domo | rimentado com mais silêncio, Amargo” mostra como é sem- 
alado paro peto O pe 

WiutAppeent elfazer um amina | nossa rotina normal detraba- — tar. “Essa música é dedicada 
sa patirde R$209,90 coreto inclus. Paraos cacho | ThO, casa, festa, etc. Acho que à uma g 

Z ão pormeime-muilos | umdisco praservivido forada pre bom ter com quem cor 

de ente inde amiga minha, 
om | era destino ele sair no meio i. Por muito tempo es- 

flésuicum bot. Param tm. | dessa treta global”, observa... sa música ficou na gaveta das 
ade cares cr morango Mais | Kedion, O ata aprenda. canções incabodas, atá que 

Livro sobre ídolo do rugby brasileiro 
Depois de elernizar à . mala Ségio XavierA pa. destro efora do campos. O 

ge lee dolo Nado data de aniversário de Die blicação retrata a biografia. jornalista e comentarista es- 
ja 12 tc Mall - Águ ge 1) es- go Padilla, 20 de setembro, — de Diego Padilla, argentino  portivo Sergio Xavier entre- 

como o Dia do Rugbier, a. radicado no Brasil, conside-  vistou mais de 30 pessoas 
Confede AmoreShake, que são milkshakes feitos com o pin o Brasileira de . rado um dos maiores joga- para contar a história deste 

aa Loend o Rugby (CBRu) reforça asho- — dores da seleção brasileira argentino de alma brasilei- 
BRASA e Au Ce mor menagens da comunidade — de rugby. Falecido em no- ra. Em17 capítulos, narra fa- 
Menino aião nm esestispgud do rugby ao icônico jogador — vembrode2019,a0s59anos, — tosinteressantes e divertidos 
pinsorvetes nos sabores chocolate intenso, milhoe co apoiando o livro “Don Die- — Don Diego, comoerachama- do grande atleta e serhuma- 

go”, publicado pela editora do pelos parceiros de moda- no, cuja trajetória se entrela- 
Labrador, escrito pelo jor- — lidade, deixou sua marea çacomado rugbyno país. 

co, Uma bola será oferecida a R$ 5, asa 
adicional por R$ 3. E o famoso curau, que po- 

de ser apreciado na versão gelada, sai por R$ 10,90. 
Whats App: (61) 99621-9900, 

Destaques Festival Canto a Cant 
que acontece online 

A temporada de N 
dd ua Ei APS FS ca por conectar . ta Benneditto e a paulistana. Moura entra em cena com 

: * Mariana Aydar sua música manifesto, re- 
e fia 1 ao o pla Er Todas as atrações serão . ferenciada pela MPB e pelo. 
sabor inédito e marcante, a marca traz, na li à os P Nacional. 
nha Speciale. o panettone de limão-siciliano 4 O domi a fecha 
e uvas brancas. O lançamento, que vem em mingo) com show da cantora e com- 

inícia às 15h, com o raptro-— positora maranhense Rita 
picalista do grupo Puro Su- — Benneditto. Marcada por in- 

uma linda caixa de presente. traz ainda um to- 
que final de cobertura açucarada de amêndo- esnido de cd Sp 
caverna ça ÃO Cade Danç de, Rita apresenta um show 
delicioso sabor de frutas e damascos também fi m 16hgo,0 m com músicas dos álbuns 
segue no portfólio de 2021 mostram atributo “Tecnomacumba” e “Ei 

di música mineira eame to”. Rita se apresenta acom- 
samba . panhada de dois músicos 

ntemporã- guitarrista Fred Ferreira é 
Para mais notícias, acesse: www 3alheres.com br as de renome À aterista e percussionista 

tuto args responses 


