
lavra Z Produções 
encontro com a arte. 

crianças poderão, de suas 
em um formato de cinema. 

o, atiça a criatividade e 
as idades. 
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OPERADORAS ARREMATAM 
FAIXA DE 3,5 GHZ DO 5G 

TECNOLOGIA: O 5G é uma nova tecnologia que amplia a velocidade da conexão móvel e reduz a latência, permitindo novos serviços com conexão com segurança 

e estabilidade, que abrem espaço para o uso de novos serviços em diversas áreas, como indústria, saúde, agricultura e na produção e difusão de conteúdos. 

Entre os compromissos estão migrar O sinal da TV parabólica para liberar a faixa de 3,5GHz para o 56, arcando com os custos; construir uma rede privativa de 

comunicação para a administração federal, instalar rede de fibra óptica, via fluvial, na Região Amazônica; levar fibra óptica para o interior do país; e disponibilizar 

o 5G em todos as capitais até julho de 2022 / PÁGINA 02 

DADOS DO DF SURPREENDEM SEGMENTO [RE on 
INTERNACIONAL DO TURISMO NÁUTICO PORTOS NA AMAZÔNIA 

Lago Paranoá desponta como o grande destino náutico do pais ao oferecer segurança, 
Na avaliação dele, as ações estratégicas 

condição de navegabilidade o ano todo e infraestrutura / Página 04 implementadas têm por objetivo “melhorar o 
combate a ilegalidades; melhorar o sistema 

de monitoramento; e buscar financiamento 
ara projetos 
PSA PÁGINA 02 

TURMAS COM EXCESSO DE 
ALUNOS TERÃO PROBLEMA 

RESOLVIDO NO DF 
Foram identificadas pelo menos três escolas 

com mais estudantes matriculados do que o 

previsto; situação será solucionada em tempo 

hábil 
PÁGINA 03 
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Liberado dois produtos 
à base de cannabis 

A Agência Nacional de 

Yy 
Twittando 

Senador comenta 
fim do Bolsa Fami- 
lia 

nabis sativa e são fabrica- garantir 0 uso seguro des- 
Vigilância Sanitária (An- dos na Suíça. No Brasil, ses produtos”, explicou a ii q T ih 
visa) publicou, ontem (4), . serão importados e distri- . agência. Covid-19: mais de 14 milhões 

doi =D | autorização sanitária de — buídos como produtosaca- Acrescentou que os ã 
Ra (is dois produtos à base. bados prontos parauso. dois novos produtos auto- | EStãO COM Segunda dose 
BSD de cannabis: o extrato de “Os extratos vegetais — rizados estarão disponí- 
PE BM cannabis sativa promediol têm composição comple- — veissoba forma de solução | Um estudo da Funda- utilizadas no Brasil, Astra- 
Ma Ab sda e o extrato de cannabis sa- — xa, podendo conter mui- gotas, contendo 50 mg/ml | ção Oswaldo Cruz (Fio- — Zeneca, Coronavac e Pf- 

tiva zion Medpharma 200 tas substâncias ativas, que  decannabidiol (CBD)enão | cruz) aponta que mais de zer requerem a aplicação 
mg/ml. podem agir por diferentes mais que 0,2% de tetrahi- | 14 milhões de brasileiros da segunda dose para que 

Usados para tratamen- mecanismos no corpo hu- — drocannabinol (THC), e, | estão com a segunda do- a imunização seja conside- 
tos de saúde, a novidade mano, o que torna ainda — portanto, deverão ser co- | se da vacina contra co-  rada completa. O número 
desses produtos emrelação mais importante o contro-  mercializados em farmá- | vid-19 em atraso de mais — de atrasos para a AstraZe- 
a outros cinco já aprovados lee o monitoramento apli- cias e drogarias a partir | de 15 dias. A informação — neca é de 6.739.561; Coro- 
é que eles são compostos cados aesses produtos pelo da prescrição médica por | foi divulgada no segun- — navac, 4.800.920; e Pfizer, 
por extratos vegetais, ou Sistema Nacional de Vigi- meio de receita do tipo B | do Boletim VigVac, pro- 7.296. Os dados do 
seja, possuem em sua com- — lância Sanitária (SNVS). — (de cor azul). O CBD e 0 | duzido pela Fiocruz Bahia, atraso na segunda dose po- 
posição um conjunto de Há, também, toda a verifi- THC informados são con- | com base em dados até 25 dem ser consultados em 
substâncias extraídas da cação de ausência de con-  siderados marcadores no | de outubro. Os pesquisa- um painel mantido pela 
planta, aocontráriodosde- — taminantes que podem — controle de qualidade des- | dores ressaltam que o nú- 
mais, compostos por can- — existir em extratos vege- — ses extratos, os quais são | mero de pessoas com a Os pesquisadores aler- 
nabidiol isolado, tais, a qual é realizada em — compostos também por | dose em atraso de mais de tam que o atraso diag- 

Ambos são obtidos a - detalhes pela empresa fa- — outras substâncias, como | 15 dias duplicou, entre 25 — nosticado no sistema de 
partir de extrato etanólico — bricante e verificada pela demais cannabinoides e | de setembro e 25 de outu- informações do Ministé- 
das partes aéreas de can- — Anvisa, para que se possa taninos. bro, saltando de cerca de 7 rio da Saúde pode ser 

milhões para 14.097.777.  tificado por diferentes 
Cerca de metade dos atra- razões, como a própria de- 

' E sados já deveria ter to- mora em buscar a segun- 
Claro, Vivo e TIM arrematam faixa de 3,5 | ado à segunda dose há. da dose, a lentidão pará 

“Ia mais de 30 dias e 14% de- — registro na base de dados, 
GHz do leilão do 5G les já perderamio pesso há. o exgotamento é à aohrá: 

mais de 90 dias. A análi- carga das equipes de ges- 
As operadoras Cla- cada faixa as empresas — nicações e aprovadas pe- | se levou em conta apenas — tão, vigilância e atenção à 

ro, Vivo e TIM arremata- dão os lances em lotes di- lo Tribunal de Contas da | atrasos de mais de 15 dias saúde, a disseminação de 

ram três lotes na faixa de ferentes. Os lances vence- — União (TCU) e pela Ai por considerar o tempo de notícias falsas sobre a imu- 
3,5GHz,oprincipaldolei- — dores na faixa de 3,5 GHz — tel. Entre os compromis- | entrada das informações  nização, a falta de estoque 
lão da tecnologia móvel foram: R$ 338 milhões sos estão migrar osinalda | na Rede Nacional de Da- de reserva de imunizan- 

56, realizado hoje (4) pela (ágio de 5,18%, valor aci TV parabólica para libe- | dos em Saúde (RNDS) e tes e mortalidade, dentre 

Agência Nacional de Tele- ma do mínimo previstono rar a faixa de 3,5GHz pa- | por entender que um tem- outros. Apesar dessa va- 
comunicações (Anatel). A — edital) da operadora Cla- ra o 5G, arcando com os | po curto de atraso pode - riedade de possibilidades, 
Winity Il Telecom levou a ro para o lote Bi; R$ 420 — custos; construir uma re- | ocorrer por motivos de di- a pesquisa ressalta que os 
frequência de 700 MHz, e — milhões (ágio de 30,69%) de privativa de comuni ficuldade de agendamen- — gestores de saúde devem 
como é uma empresa ain- da Vivo para o lote B2;e ção para a administração | to e indisponibilidade das fazer uma análise cuida- 
da não detentora de faixa R$ 351 milhões (ágio de — federal; instalar redede fi- | pessoas para se vacina- dosa para identificar as 
de radiofrequência, o Bra- 9,22%) da TIM para o lote rem. Além disso, os pes- causas mais prováveis do 
sil terá uma nova operado B3. O edital previa ainda quisadores ponderam que atraso em cada localidade. 
ra móvel com abrangência um quarto lote na faixa de fibra óptica para o interior | orisco individual nãoéele- “Este diagnóstico será útil 

nacional. 3.5GHz, comabrangência do país; e disponibilizar o | vado em um intervalorela- | para orientar as ações de 

O leilão começou nes- — nacional, mas não houve 5Gemtodos as capitaisaté | tivamente curto de demora estímulo à população para 
ta quinta-feira e deve ter- lance. O direito de explo- julho de 2022. na conclusão do esquema completar o esquema vaci- 
minar só hoje (5). Ainda — ração das faixas será de até vacinal. Entre as vacinas nal”, recomendam. 

serão analisadas as pro- 20anos. 
postas para as faixas de As empresas vence- Coitada soco doras têm ompromisos | GOVErNO lança consulta sobre 
embeds imã: Sora a den 

nalidades especificas e peloMinistériodasComu- | Qualidade dos serviços públicos digitais 
Uma consulta sobre a de dos serviços: satisfação — ofertados à população. As 

masa A Bea Como ad [ET portaria que vai tratar da — dos usuários emrelaçãoaos — experiências dos usuários 
pomar qualidade dos serviços pá- . serviços acessados e defini-.. com os serviços serão me- 

mMpRESSO A Dlicosdigitaisnoâmbitodos — ção de critérios e padrões de. didas em uma escala de um Ma Sr de sa órgãos eentidadesdo gover- — qualidade para serviços pú-. a cinco, levando em consi- 
e mo | Prsidente Guilherme Nascimento no federal está aberta ao pú-  blicos digitais. “O objetivoé  deração critérios como pra- 

isdacdas Editor Chefe Héio Queiroz blico. Até odia 12 destemês, garantir a participação dos 20 de atendimento e clareza 

de Bolsonaro em acaba 
como Bolsa Família e criar 
um programa fake, só pra 
Hamar de seu. À PEC dos 
Precatórios é um atentado 
contra o p nte eo futu 
rodopal 

(ERenancalheiros 

ir Presa assugestões ao testo podem. cidadãos e dar transparên- das informações. As notas 
Tine 65403 Cacdação: Marco A Queima - ser realizadas por meio da . cia àsopiniões dos usuários, — médias de satisfação obtidas. 
comercidêdacomte Colunista soci Marene Guleara Plataforma + Brasil A por- . além de fornecer informa- . pelos órgãos serão publica- 
recita tariaestabelece duas frentes ções ao governo para me- das na forma de ranking na 
rrtidecgcomde para aferi de qualida- — Thoria dos serviços públicos. 
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DF [E Foram identificadas pelo menos três escolas com mais estudantes matriculados do que o previsto ê 

Tu do si Relatório de 
rmas com excesso de alunos [ET TTTT, 

terão problema resolvido 
A volta das aulas pre- — seguidas pelas escolas du- 

senciais para todos os estu- rante oano letivo. Uma des- 
dantes da rede pública de sas orientações diz respeito 
ensino revelou umaquestão ao tamanho das turmas. Na 
surpreendente: durante a estratégia deste ano, o má- 
pandemia, houve matrícu- — ximo dealunos a serem ma- 
las em excesso emalgumas — triculados em uma turma 
escolas. Empelo menostrês — regular deveria ser de 
delas — Escola Classe 52 de — para o ensino fundamen- 
Taguating: tale 38 para o ensino mé- 
sino Fundamental Bosque dio, Em me 
e Centro Educacional São. no entanto, 
Francisco. las estrapolaram a diretriz. 

“Esses casos foram ge- — Levantamento da Subse- 
rados por um problema . cretaria de Planejamento, 
migratório”, esclarece a se- 

cretária de Educação, Hél- s porém, re- 
anaguá. há escolas no 

por exemplo, que saiu do Plano Piloto, como o Gisno, 
Plano Piloto e foimorar em o Cean e o Elefante Bran- 
Taguatinga, pode ter matri- co, com turmas menores 
culado o filho em uma esco- — do que o teto estabelecido, 
la em Taguatinga. Isso fez Em tese, portanto, há vagas 
com que extrapolasse a Es- a serem preenchidas den- 
tratégia de Matrícula.” Es- tro da própria rede. O pro- escolas atuais. “A S mos os encaminhamentos 
tratégia de Matrícula é o — blema será solucionado. A necessários aos problemas 229.520 
documento editado todos — secretaria estuda a melhor — solvendo”, reforça que estão sendo levantados. 
os anos pela Secretaria de. alternativa, que vai desde a Paranaguá. “Então, pais, Mas mande o seu filho para 
Educação (SEE) no qual se transferência dosalunospa- mandem seus filhos para . aescola, porque é lá que ele 
definem todas as orienta- ra outras escolas até aaber- as escolas, eles estarão se- — vaitera garantia das apren- 
ções pedagógicas a se tura de novas turmas nas. guros lá dentro. Nós dare- — dizagens.” 

Audiência pública 
debate atendimento 
para Cadastro Unico 

A Secretariade de obra exclusiva- 
Desenvolvimen- mente para esse 
to Social (Sedes) trabalho. Aorgani- 
promove, na pró-. zação selecionada 
xima quarta-fei- fará a implanta- 
ra (10), audiência — ção, manutenção e 

prestação de aten- 
dimento ao cida- 

x dei tn do atendimento dão, mediante 
vão abrir Inscrições para quem preei- — entrevista padro- 

o sa preencher ou - nizada de famílias 
As inscrições de dos deve sairem 3 de auxílio de um servi- | atualizar o Cadas- de baixa renda re- 

novos alunos para os. dezembro. dor no procedimento, | tro Único O even. sidentes no Dis” 
centrosolimpicosepa- Após alocação nã desegundaasevia-fei- | toéabertoaquem trito Federal, 

npicos (COPs) de. turma corresponden- . ra, das Shàs 12he das | quiser participar. encaminhadas pe 
Santa Maria, Gama e te, o candidato será 14h às 18h A secretá- | Oobjetivoéqueas  lasecretariavisan- 
Planaltina podem ser — convocado à compa- ria de Esporte e Lazer, | contribuiçõesbali. do à atualização 
feitasoentreosdiasõe . recer à respectiva uni- — Giselle Fereira, cele- | semapeouçãode cadastral ou nova 
iódestemês, nositedo dade esportiva para . bra o retorno às ativi | edital de chama- inscrição na pla- 
Sistema de Gestão (Si- . apresentar toda a do- — dades presenciais em | mento públicopa- . tafarmaon-linedo 
gecop)da Secretariade — cumentação exigida, —maistrêsCOPs.“Aprá- | ra contratação de Cadastro Unicode 
EsporteeLazer(SEI). — sendoessaetapasegui- tica de atividade física | organização daso- Programas Sociais 
O edital de matrf- da pela análise docu-  semostrou fundamen- | ciedade civil que . do Governo Fede- 

cala, que estabelece mental, divulgação da . tal, é nós trabalhamos | exseutará o sen al Estima-se que 
regras gerais defuncio- lista provisória é fase. uma série de políticas | qo. Deacordocom cerca de 100 fun- 
namento, foi publica- — recursal. públicas para o setor”, | “Sedes aideia é cionários atuem 
dono Diário Oficialdo Os candidatos que afirma. adiar Eds 5 
Distrito Federal (DO- . não tiverem acesso Peninha | rene na Seia PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS, ACESS! 
DF). De acordo como — internet poderão com-— ções bastaacessarost | população, uma  cioassistenciais, 
cronograma. alitade- . parece pessoalmente te: https://sistemas. | ez que a tida”. na execução dese: | RE da 
finitiva de matricula- ao COP para solicitar dfgovbr/SIGECOP/ | deempregarámão . serviço www. info.saude df govb 
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CAPA HH Lago Paranoá desponta como o grande destino náutico do país ao oferecer segurança | l CIDADA 

Mutirão do 
Procon para 
renegociação 
de dívidas 

Planaltina, a cidade mais 
antiga do Distrito Federal, 
vai receber pela segunda vez. 
as atividades do Sejus Mais 
Perto do Cidadão. Nesta 16º 
edição, o programa atende- 

ráao Setor Habitacional Ara- 
poanga, hoje (5), das gh às 
17h, e no sábado (6), das gh 
às13h. Aestrutura doevento, 
organizado pela Secretaria 
de Justiça e Cidadania (Se- 
jus), será instalada na Uni- 

io EA dade Básica de Saúde nº 5. À 
É am , &: novidade é o mutirão do Pro- 
E a con para renegociação de df- 

SU vidas com o BRB, que estará 
Ein disponível no primeiro diada 

ação. Os moradores também. ados de Brasília surpreendem des ços públicos, como Na Hora, 
D ” . emissão gratuita da primeira 

e segunda vias do RG, assis- 
tência jurídica e psicológi- 
caecorte de cabelo. “A cada 

Números sobre Brasi- presença no primeiro dia de 12 meses do ano. Além disso, do país. Nesta edição, gesto- de decisões importantes para | edição, conseguimos ampliar 
lia eo Lago Paranoá surpre- — debates e projetou a capital a infraestrutura que temos às res públicos e representantes o Brasil, Brasília já desponta | Os serviços oferecidos, trans- 
enderam os participantes na federal como uma das princi- margens do Lago Paranoá — — dosegmentodo Distrito Fede- com um grande potencial pa- paços ras 
aberturada 6 diodo Con postendêncis paraoturiemo . 8 clubes, 8 marinas, 28 be. al São Paul, Bai Paraná. rao turismo nático rasiei- | nd rd 
gesso Internacional Náutica, — náutico do país. “A presença res e restaurantes e 9 hotéis — Santa Catarina e Pernambu- ro”. Brasinestáentreascinco | ra Jevar cidadania, serviços. 
em São Paulo, O evento con-. de Brasfia no SP Boat Show. — e a segurança jurídica que. cnapresentarão,atéo fialdo — principais cidades brasileiras |. públicos e garantia de direi- 
toucoma presença de preei-  2021eno6º Congresso Inter-. permeia a relação do governo evento, projetos bem-sucedi . com maior visitação náutica, | tos à população”, afirmou à 
tos, secretários e agentes de nacional Náutica — Investi- com a iniciativa privada nos . dos dessas regiões. Pela pri. segundolevantamentodoMi- | secretária de Justiça e Cida- 
todasas regiões do Brasilpara . mentosno Turismo dasÁguas colocam numa posição muito . meira vezemtodas as edições... nistério do Turismo (Mtur) | damia, Marcela Passamani. 
discutir temas como a despo- comprova que hoje somos a . vantajosa em termos de com- . do Congresso Internacional. feitoemabrildeste ano. Asra- 
luição, estratégias e tendên- melhor cidade do país parao — petitividade nacional”, acres- Náutica, um secretário dees- — zDessodiversas CoDHAI 
cia do trem nacoal das. desemvovimento do iiamo . centou Vanessa Mendonça. . tado do Tuiemodo DE par: O Lago Paran tem a | RENAN 
águas e o cenário de retoma- náutico”, afirmou a secretã- "Assim, a capital do país está. ticipa das discussões sobre o. maior extensão de espelho 
da econômica pós-pandemia ra. “Temosomaiorlagoartf- pronta para receber todos os... tema, propondo soluções re dágua urbano do paise, por | Candidatos 
eapontou o Lago Paranoéco- cial urbano da América Latina investimentos e empresas do. levantes para diversos pilares suas características, não tem | gg Parque dos 
mo um dos principais desti- com 80 km de perímetro e. setor náutico.” O evento éor- — dasociedade, pormeiodeme- perda volumétricaem nenhu- ps 
nos do segmento no Brasi A. metros de profundidade má ganizado pelo Grupo Náutica, . Thorespráticsdoturismodas. maépocadoano,oquegaran- | Ipês deverão 
secretária de Turismo do DF, xima e com boas condições com o objetivo de aprofundar — águas. “Além de ser a capital tenavegabilidadeemtodasas | formalizar 
Vanessa Mendonça, marcou de navegabilidade duranteos questões do segmento náutico do país, o centro de tomadas estações. 

cadastro 
DF pagou mais de R$ 318 milhões em precatórios | Hospital de Planaltina terá leitos A Companhia de Desen- 

SPA ii Em volvimento Habitacional do 
neste ano de UTI e estrutura para diálise Distrito Federal (Codhab) 

5 convoca 200 candidatos — 
O Governo do Distrito origens. Boa parte dos re- apurada no exercício ante- Uma demanda antiga — cujas obras já estão empro- |. posicionados nas colocações 

Federal (GDF) já pagou R$ cursos pagos nessa modali-  rior. Segundo o que estabe- | ga população de Planaltina es a ie Linense população de Planaltina  « 
do total de R$ dado rdativaa dóbioecom — lece o dispositivo. O rar 2 | será atendida pelo Governo . estimado da contratação é |. interesse no empreendimen- 

à serem qui”. servidores públicos. O Plano ser quitado em 20216 dE R$ | go Distrito Federal (GDF). — deR$ 20.627809,19.0cer- | to habitacional Parque dos tados este ano, referentes a. de Pagamento de Precató- . 3824 milhões, já conside- | O hospital regional dacida- . tame está programado pa |. pés em São = 
precatórios. A informação . rios de 2021 estimou a dívi-  rando a correção monetária | Qu terá, pela primeira vez, ra o dia 19 deste mês. Com Pas , dat 
éda Procuradoria-Geral do . da, até 10 de dezembro de . e os juros incidentes sobre | jus do Unidade de Tera” três pavimentos, a edifia- Porno 
ço ii pa ic Li ds pia Intensiva (UTI) eestru- cão terá uma área total de | encaminhado à Caixa Eco- 
= peeinsada imrid dos ce dlopouiiels me tura para procedimentos de 3.935,49 m2 para compor- |. nômica Federal para análise 
areia gde qontedespéciala SUAS diálise. Atualmente, os pa- tar nove leitos de UTI, dois |. de financiamento. Devido às 
municípios, estados ou da — ção do percentual de 32% a cientes são encaminhados, — consultórios e sete poltro- | medidas de prevenção à co- 
ANO Nest Goa die UA do contação E: via Central de Regulação, . nas de diálie, além de áre- | Vid-19,a Codhabsolicitrato- 
tarquias e fundações, o pa-  butária, o total líquido a ser dei cao = ioigrifacad e oa ra Li 

es MENS Tas So So, cfc | o de 
definitiva, de acordo como em seu art. 1º, 81º, dispõe para receberem essesaten- fonoaudiologia; núcleo de ata que be 
art. 100 da Constituição Fe-  queo repasse anual para pa- dimentos. Os novos leitos . vigilância epidemiológica e |. <tritamente. Essas medidas 
deral de 1988. Os precató- — gamento de precatórios não fazem parte do projeto do — devacinas eunidade deser- | ga pena perita 
rios pagos este ano quitam pode ser inferior a 1,5% da novo bloco auiliar do Hos- viço social, entre outros se- srta 
dívidas do GDF de diversas Receita Corrente Liquida pital Regional de Planaltina, — tores. dos, 

so de licitação. O valor |. de 2,001 à 2.200 na lista de 
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amação de Natal em almoço de confraternização no Coco Bambu. A exemplo de todo o ano, o 
O ntem, o Brasília Shopping reuniu convidados da área de comunicação para apresentar sua pro- 

evento foi perfeito e com todas as informações repassadas sobre o que 

O panetone que já éuma tradição natalina 
do Brasília Shopping, 

Leonardo Sant Anna, especialista em segurança pública e privada, 
a viagem internacional à procura de melhores. segue em mais o 

a segurança no Brasi. Com 24 anos de vivência in 
temacional, ele foi consultor da ONU por três vezes, e tem mais de 
40 aos de experiência no mundo da segurança, divididos em qua- 
se 40 países. O roteiro da viagem incluí Egito, Capadócia, Turquia 
eDubai 

soluções par 

BOM VELHINHO 
O Papai Noel do Pátio Brasil chegará no próximo domingo. 
Eleestará à disposição da garotada, das 14 às 20 horas naque- 
le local. Uma tarde de muitas atrações e diversões. Simples- 
menteimperdível. 

SAVEDE DATE 
Marcos Espinoza, um dos mais famosos internacionaische- 
fsde Brasília, convida a coluna para a apresentação do novo 
cardápio do Taypá. Dia 16, terça-feira, às 19h30, no restau- 
rante da Qliz do Lago Sul. 

erá feito daqui para a 
frente. Na saída os convidados foram brindados com um delicioso panettone da Ofner, receita italiana 
com banana, passas e doce de leite 

Entreo grupo de convidados: Paula Pratin,atitular da coluna, Renato 
Aim e Lis Agunto. Dona Wilma Pereira, matriarca e grande dama de Brasília, com 

a meta Mayra. Ela sempre marca presença nos eventos empresa 
riis do filho Paulo Octávio. 

No campeonato de kitesurf da 
Abrakite 
liense de Kite Surf, Ma 
Bressan, primeira na classifi- 

Associação Brasi 

cação, ladeada por CamilaCos 
tae Daniele Mourão. Apesar da 
escolha da rainha do Lago Pa 
ranoé, todas as que velejaram 
São rainhas é merecem nossos. 
aplausos. 

Os marmanjos agora tem um motivo amais para rem às dependêncisda PRF. Simara Miranda, conhecida comoa “loira 
do Tchan”, desde a semana passada, é a chefe da Comunicação da entidade. Jornalista de formação, ela passou num concurso. 
da PRE no final do ano passado e, em menos de um ano, chegou ao importante cargo. Aprovada em concurso para trabalhar no 
Amazonas, agora foi transferida para Brasília. O assunto gerou polêmicas, provocando ti+i-ti porque ela teria passado na fren- 
tee colegas mais antigos na profissão. Rasteira ou não, oque se sabe e pode garantir é que Silmara não é só feita de beleza, mas 
de competência também. 

Sar api Alana época do Tum. 
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GERAL HH Censo do ano que vem trará mais inovações tecnológicas E 

IBGE começa teste nacional 
para o Censo 2022 | 

O Instituto Brasilei- tasocorrerioem Angrados 
Reis e Paraty, onde serão 
testados protocolos sanitá- | 

hoje (4) até meados de de- rios de segurança, normas 
zembro, o primeiro teste de abordagem e o questio- 
nacional do Censo 2022. nário esperífico para essas 
Foram escolhidos muniei- populações, Os recensea- | 
pios, bairros, distritos ou dores vão trabalhar unifor- | 
comunidades nas 27 uni- Á mizados, com boné, colete | 
dades da Federação, que e bolsa azuis com à logo- 
serão percorridos por cer- marca do IBGE. No cole- 
ca de 250 recenseadores. te há também o crachá de | 

Os testes incluem to- identificação, com a foto 
das as etapas do Censo, e os números de matricu- | 
desde os sistemas e equi- le identidade do entrevis- 
pamentos de coleta até o tador. Eles vão utilizar um 
treinamento dos recense- Dispositivo Móvel de Cole- | 
adores, além da pesqui- ta(DMC) decor azul, seme- 
sa sobre as características todas as pesquisas do IBGE, as infor- . junho do ano que vem. A previsão é Ihante à um smartphone 
do entorno dos domicílios e o mo- . mações prestadas aos recenseadores que, a partir de 25 deste mês, ostes- — Os moradores podem verificar a | 
delo misto de entrevistas (presen- são confidenciais eo sigilo é garanti- tes do Censo 2022 cheguem às terras identidade de todos os entrevistado- | 

pela internet ou por telefone). do por lei. O Censo 2022 visitará to- indígenas e aos territórios quilom- . resdo IBGE por meio do site respon- 
Segundo o órgão, como ocorre em — dos os domicílios do país a partirde — bolas. No Rio de Janeiro, essas visi- dendo.bge.gov.br. 
Anvisa A Agência Nacional de. a outros cinco já aprova-— cados na Suíça. No Brasil, — to aplicados a esses produ- 

Vigilância Sanitária dos é que eles são compos- serão importados e distri- — tos pelo Sistema Nacional | 
libera dois visa) publicou autorização tos por extratos vegetais, — buídos como produtos aca- de Vigilância Sanitária. Há, | 

sanitária de mais dois pro- ou seja, possuem em sua. bados prontos parauso. Os. também, toda a verifica 
produtos dutos à base de cannabis: composição um conjun- . extratos vegetais têm com- — ção de ausência de conta- 

o extrato de cannabis sa- — to de substâncias extraf- — posição complexa, podendo. minantesque podemexistir | 
à base de tiva promediol e o extra- das da planta, ao contrário — conter muitas substâncias em extratos vegetais, a qual | 

E to de cannabis sativa zion dos demais, compostos por ativas, que podem agir por — é realizada em detalhes p 
cannabis Medpharma 200 mg/ml. . cannabidiol Ambossãoob- . diferentes mecanismos no. laempresafabricantee ver 

Usados para tratamentos tidos a partir de extrato eta- corpo humano, o que tor-  ficada pela Anvisa, para que 
para venda  desaúde, a novidade des- — nólico das partes aéreas de — na ainda mais importanteo . se possa garantir o uso se- 

ses produtos em relação . cannabis sativa e são fabri- . controle e o monitoramen-  guro desses produtos”. 

ÃO nuneraerrumoros vero oc | | Vice-presidente CNC: endividamento das | 
ii defende famílias diminui em outubro 

investimento O número de famí- últimos meses, quando | 
em hidrovias lias brasileiras com dívi- apresentava aumento, em | 

das continuou crescendo média, de 1,5 ponto. Já | 
Representando o Com- | em outubro e chegou a — frente a outubro de 2020, | 

a poe Non da Amazônia | 74,5%, segundo a Pesqui- . o percentual de famílias | 
Legal doqualé presidente | sa de Endividamento e endividadas é 8,1 pon-| 
Ca, Hamilton Mourão, deta- | Inadimplência do Consu-— tos maior em 2021, fazen- | 
Ihouas ações quevêmsendo | midor (Peic), divulgada. do desse o segundo maior 
implementadas pelo gover- | pela Confederação Nacio- crescimento anual da sé- 
mona região amazônica No || nal do Comércio de Bens, — riehistórica. 
debate, que foi transmitido | Serviços e Turismo. Ole- O percentual de famí 
deformaontineparaoestan- | vantamento mostra que o. lias com dividas ou contas 
dedo Brasil na Conferência | ritmo de crescimento do . em atraso atingiu 25,6%, 

CE sobras Mudanças Climát- | endividamento diminuiu. segundo a CNC, o que re- 
aa é ve RS cas de 2021 (COP-26), Mou- | a que a alta de outubro foi . presenta 0,1 ponto acima PE | qão falou também sobre as agp ap ij po e Ec vetéparso | de 0.6 ponto percentu-. do registrado em setem- | 
BE e 0 a po E o é al em relação a setembro. bro de 2021 e 0,5 pon-| 

egos ee Mesmo assim, o aumen- to abaixo de outubro de | 
teve como primeiro passo, | to foi a 112 alta mensal 2020. Já a parcela das fa- 
análise de vulnerabilidades | consecutiva. A CNC ava- — mílias que declarou não 
da região para, em seguida, | lia que a alta recente dos ter condições de pagar | 
começar ater tarefas depro- | juros reduziu a contrata- — contas ou dívidas caiu de 
teção, preservação e desen- | ção de dividas em outu- 10,3% para 10,1% na pas- 

Teia ada Ga Veni ar nc dr Gio] | volvimento. bro e fez o indicador ter — sagem mensal 1,8 ponto dE HST Er pa depot pa ia ar o ne 8) bo A pr E du um acréscimo abaixo dos. na comparação anual. [E ia ecoa bo pes e oa ORA San) 
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TEATRO HH “Contos Partidos de Amor” foi o espetáculo vencedor do 11º Prêmio Zika Sallaberry de Teatro Infantil |] | Marcelo 
Segreto lança 

“Rosebud” 
Marcelo Segreto lançou 

seu novo single “Rosebud”, 
com produção musical de 

| Marcus Preto e Tó Bran- 
dileone, pelo Selo da Gra- 
vadora Experimental da 
| Fatec Tatuí. Idealizador e 
compositor da Filarmôni- 

| ca de Pasárgada, Segreto 
já trabalhou com artistas 

| como Tom Zé, Guilherme 
Arantes e Luiz Tatit e atual- 
menteestádando continui- 

| dade à sua carreira solo. A 
canção nasceu de Cidadão 
Kane, filme de 1941 de Or- 

| son Welles, especialmente. 
para o projeto do “EP Cine- 
músicas, Vol. 1º com can- 

| qões inspiradas em obras 
cinematográficas. 

á 

q ae Y à a 

Espetáculo juvenil Contos Partidos  usza: 
de Amor, com direção de Duda Maia Sia 

' à fez pensar em compor uma Pensando em levar ale- — mente através do canaldo movimento e uma direção de Abreu, Isadora Medela, — tem que ser apenas uma | carão sobre a passagem 
gria e poesia, a Palavra Z.. Banco do Brasil no You- — musical que alinhava to-. Juliana Linhares é Tia- história legal, precisa ser | do tempo e sobre o amor, 
Produções Culturais irá Tube em www youtube. da à encenação, as músi- go Herz. A obra apresenta — necessário trazer reflexões | nesse caso como represen- 
proporcionar um delicioso. com/c/bancodobrasil. canções e contos origi- — para quem assiste. É preci- | tação de tudo o que é mais 
encontro com a arte. Du- Assessõestêmink- nais de Eduardo Rios, . so não subestimar nem a | valioso e essencial em nos- 
rante o mês de novembro, — cioàs 1óhentreos dias inspirados na obra de — inteligência das crianças e | sa vida (em contraposição 
adultos ecrianças poderão, — 6 e 28 de novembro, Machadode Assis. nem a capacidade de elas. | no nosso cotidiano por ve- 
de suas casas, ao nos sábados e domin- barrei com. travarem diálogos impor- | zesmuito desconectado em 
premiado musical, em um gos. Reúna a família “Contos de Amor e Ci- tantes comosadultos”. | relação ao que realmente 
formato de cinema. Uma — para assistire se del time”, gostei do título importa: nossos elos afeti- 
peça que provoca o pensa- tar com essa história e só depois vi que era Vos)", comenta o artista. 
mento, atiça a criatividade amorosa. do Machado de As- | Serviço: 
e estimula o diálogo entre “Contos Partidos sis, Fiquei entusias- — gossões: De 6 u 28 de no- 
pessoas de todasasidades. de Amor” apresen- mada em criar uma vembro de 2021 A temporada, com pa- ta a história de quatro peça para crianças so- - 

Dias e horário: Aos sába- trocínio da Lei Aldir Blanc, — pessoinhas apaixona- breociúme, a partirdo 
Governo Federal, Governo. das e ciumentas, que universo do escritor”, . dos é domingo, sempre às 
do Estado do Rio de Janei- discutem sobre re- lembra Duda Maia. 16h 
ro, Secretaria de Estado de — lações possessivas e “Todos nós sentimos . Transmissão gratuita 
Cultura e Economia Cria- amorosas. A encena- ciúme ea criança tam- - ger ' a. Classificação: Livre para tiva e parceria do Centro . ção se dá através de diálo-  casemalgunsnúmerossão bém é muito ciumenta. Pa (que os públicos 
Cultural Banco do Brasil. gos bem-humorados, uma — tocadas pelo próprio gru- ra ela, acredita: “teatro fera 
será transmitida gratuita- — sofisticada linguagem de — po de intérpretes — Diego — para o público infantil não — Duração: 60 minutos 

Edital democratiza arte e cultura no Distrito Federal 
Para ampliar o acesso Com investimento de R$ até 33 RAs. O projeto pre- tão pública que busca es- 

dapopulaçãodoDFáspo- — 3,6 milhões, o projeto tem tende potencializar ascon-  palhar as ações culturais 
líticas públicas culturais, como finalidadeofertarca-  dições de sustentabilidade, em todo o DF”. destaca a 
a Secretaria de Cultura e pacitação para o mercado — pensando no cenário atu- . subsecretária de Difusão e 
Economia Criativa (Se- da economia da cultura, — al de avanço das tecnolo- — Diversidade Cultural, Sol 
cec) publicou, no Diário . descentralizarosserviçose  gias digitais, que introduz Montes. 
Oficial do Distrito Fede- recursos da Secec e apoiar outros modos de criação, “Trabalhamos nesse 
ral (DODF) desta quinta- as atividades culturais das — distribuição e consumo de tripé acesso cultural, de- 
«feira (4/11), o edital Nº gerências de Cultura das — cultura, demandando pro- — mocratização e geração 
38/2021, que vai selecio- Regiões Administrativas,  fissionais capazes de li- de empregos. Esse edital 
nar Organização da So- — sobretudo, naquelas que dar com os novos desafios. aprofunda uma gestão pú- 
ciedade Civil (OSC) para apresentam menores in- da área cultural. “Traba-  blicaque buscaespalharas 
realizar o Projeto Cultura dices de Desenvolvimen-  Thamos nesse tripé acesso. ações culturais em todo o 
nasCidades. Asinserições to Humano. A expectativa cultural, demoeratizaçãoe — DF”. destaca a subsecretá- 
podem ser feitas a par- da Secec é de atender cer- — geração de empregos. Esse ria de Difusão e Diversida- 
tirdo dia 5 de novembro. ca de seis mil pessoasem edital aprofunda uma ges- de Cultural, Sol Montes. 




