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PRORROGADO 
VALIDADE DE MP 
SOBRE VENDA DE 
COMBUSTÍVEL 
ECONOMIA: Medida provisória abre a possibilidade de que os postos vinculados a distribuidor específico 
(bandeirados) possam vender combustível de outro fornecedor, a chamada "bomba branca”. A MP 

diz ainda que, enquanto não houver regulamentação das novas regras por parte da Agência Nacional 

de Petróleo (ANP), a definição será feita por decreto. Em setembro, o governo editou um decreto 

determinando que os postos são obrigados a identificar de forma “destacada e de fácil visualização” a 

origem do combustível vendido / PAGINA 06 
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| HÃO senador Marcio Bittar é o retator da matéria 

Analise sobre 
privatização 

Comissão de Assun-  marados Deputados. Bittar CAE também devem apre- 
tos Econômicos do Sena- rejeitou as cinco emendas — ciar um requerimento de 
do (CAE) retoma a análise. apresentadas pelo senador . convocação do ministro de Prorrogadas MPs sobre 
do projeto de lei que per- — Angelo Coronel(PSD-BA). Minas Energia, Bento AI- : 
mileaprivatização doscor- Atualmente a iniciativa buquerque, e do presiden- | Venda direta de etanol 
relos(PL.591/2022)hoje(9), — privada participa da explo- . te da Petrobras, Joaquim 
apartirdasoh. ração dos serviços postais Silva e Luna, para deba- | O Congresso prorro- . tamente aos postos, sem a 

Na última reunião da — pormeio de franquias, mas ter à atual política de pre- | gou por mais 60 dias duas intermediação de distribui- 
comissão, no dia 26 de ou- . os preços seguem tabelas. ços dos combustíveis (REQ | medidas provisórias. A MP. doras, o que até então era 
tubro, a análise do proje- . dos Correios, que detêm o 57/2021-CAE) . O requeri- | 069/2021 trata de comer- . obrigatório. Assim, a MP 
to foi adiada após pedido. monopólio de serviços co- . mento foi apresentado pe- | cialização de combustíveis 1.069 amplioua autorização 
de vista coletiva. O senador mo o de envios de cartas — lo senador Otto Alencar | por revendedor varejista; . para “o agente produtor, à 
Marcio Bittar (PSL-AC), re- telegramas. Mas já existe (PSD-BA), presidente da | já a MP 1070/2021 insti- cooperativa de produção ou 
Iatordamatéria, não propôs. concorrência privada para comissão. À reunião da | tuío Programa Nacionalde . comercialização de etanol, 
alterações no substitutivo o serviço de entrega deen- — CAE será realizada na sala | Apoio à Aquisição de Habi- . a empresa comercializado- 
ao testo aprovado na Cã- comendas. Ossenadoresda 19 daala Alexandre Costa. | tação para Profissionais da ra de etanol ou o importa- 

Segurança Pública — Pro- dor de etanol. O programa 
grama Habite Seguro. As. prioriza agentes de seguran- 

Pauta do Plenário inclui Ea o Diário Odd See Sm 
PEC da Renda Básica RNP Loco to nerd: mai Pl Hale Seguro, 

ria para esclarecer dúvidas será possível financiar até 
Quatro projetos estão radia,o transporte, olazer,a quanto à anterior MP 1063, 100% do valor do imóvel, 

na ordem do dia da sessão — segurança, a previdência so- Especialistas do setor | publicada em agosto, que com subsídios de até R$ 13 
deliberativa marcada pa- cial, a proteção à matenida- | agreocriticaramo Projetode | autorizava produtores ou mil, provenientes do Fundo 
ra hoje (9), às 16h, no Ple- — dee à infância, a assistência | 1, 2166/21, quecriaeregu- | importadores de etanol a Nacional de Segurança Pú- nário do Senado Federal. aos desamparados”. Pro- P E n ca (FI! Entre elos, estão uma pró- p federais de = pestana vender seu produto dire- — blica(FNSP). 

posta de emenda constitu- — rência de renda existem no da 
cional que pia senda Brasil desde mo01 mando Ep pauta Na e 
básica como direito soci o Fernando Henri- O! autoriza pi na Conto eum e. qe Cal Bi | habitados que jm e Carregamentos com doses 
jeto de resolução do Senado — “Escola. prietários de aviões peque- 7 : 
quecriaa PrenteParlamen- O muisconhecidodeto- | nos =atêseisocupames=a | dA Pfizer chegam ao Brasil 
tar de. Defesa da Responsa- dos, o Bolsa Família, cria- | oferecer serviços de trans- 

bilidade Fiscal, do no governo Lula, existiu | porte de passageiros, con- Foram recebidas on- de 100 milhões de doses do 
A PEC 29/2020, inicia- — de 2003 até este ano e de- | forme ões à & â q regras definidas na | tem (8) mais 4,1 milhões imunizanteaté dezembro. A 

tivaassinada por 27 senado. va ser substituído pelo Au | proposta. Por semelhanças | de doses da vacina con-. farmacêutica já fez a entre- 
e ã Sca aindanão é com o modelo de transpor- | tra a covid-19 da Pfizer. O — ga de 100 milhões de doses. 

ECA Perca pas da polo Constição. Miém | teterrestreporaplicativosa | lote chegou em dois car-. previstas no primeiro ter- 
cidadãos quetêmbaixaren- . disso, a PEC inclui as des- | modalidade foiapelidadade | regamentos, um que foi de- mo assinado com o governo 
da. pesas relativas à renda bási- | “uber aéreo”. sembarcado no Aeroporto brasileiro. 

O texto acrescenta um ca no artigo 107 do Ato das | Segundo o texto, de au- | de Viracopos, em Campinas Desde 0 início da vaci- 
parágrafo ao artigo 6º, com — Disposições Constitucio- | toria do deputado Delegado | (SP), eo outro no Aeroporto — nação contra o novo coro- 
9 seguinte teor: “Todo bra- nais Transitórias, que trata | Marcelo Freitas (PSL-MG), | InternacionaldeGuarulhos,  navirus no Brasil, foram 
sileiro em situação de vul- dos limites individualizados | para operar no Tarp, a ae- | naGrande São Paulo. distribuídas a todos os esta- nerabilidade de renda terá. para as despesas primárias. | onave deve estar registra |  Aprevisãodo Ministério. dos mais de 344,1 milhões 
bgpadar eee É uma forma de garantir os | gaem nome de pessoa fisica | da Saúdeé que, ao longo do — de doses de vacinas contra 
Público cujas normare re. ao pagamento desse po | é ter potencia máxima de | mês de novembro, cheguem . covid-19, sendo que 121 mi- 
quisitos de acesso serão de- . de auxilio. O terceiro arti- | 310 cavalos. Poderá operar | ao Brasil 34 milhões de do-  Thõessão da Pfizer. 
terminados em lei” Hoje. go da PEC prevê que a ren- | O avião, além do proprietá- | ses da vacina do laborató- Até o momento, 123,6 
o artigo 6º da Constituição . da básica será instituída por | rio, um piloto aliar, por | rio norte-americano, para . milhões de pessoas comple- 
prevê como direitos sociais cumprimento do segundo  taramaimunizaçãocontraa 
“a educação, a saúde, a ali- 7 contrato firmado com o go- . doença, com duas doses ou 
mentação, o trabalho, a mo- jeto, | vero para o fornecimento 

de piloto comercialeter, pe- 
aa A Bra Como La lo menos, 300 horas de voo. 
cms O autor argumenta que a 

mMpRESSO regulamentação do Tarp, 
eetemeo. À além de aumentar a oferta US Quad Ho Ka 1584] po cone encimenã É no 
Ok Tas 1a no | Ear Chefe Hei Que Começa Francs Leandro predio id 
Be DE Sbedior. Repraldo Rodrigues fe cida one iençd 
cetmumoso Cena Francis Leandro giões remotas, poderia tra- Since no Cação: Marco À Queima Tek: 3223-3410 zer mais segurança para 
comme Counia social Marene Galera passageiros que já têm bus- 
pecado cm cado serviços de transporte 
redescaglacambe aéreo não credenciados. 
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DF HE Atém cia diminuição da visibilidade, período chuvoso traz condições que oferecem risco Podri 

Relatório de 
Em tempo de chuva, aumente os eli 
cuidados ao dirigir Vacinação 

No período de chuvas, chuvosos, os equipamen- 
os motoristas devem apu- tos semafóricos podem so- 
rar a atenção ao dirigir pe- frer algum tipo de pane no 
las vias do Distrito Federal funcionamento, principal 
A combinação de asfalto mente quando há queda de 
molhado, baixa visibilida- energia. 
de e poças d'água aumenta - Faça revisão dos 
orisco de acidentes detrân- pneus, freios, limpadores e 
sito. O Departamento de faróis do veículo 

nsitodo Distrito Federal PR Mantenha os pneus ca- 
(Detran) orientao condutor librados e evite frear quan- 
aobservaralguns cuidados, do cair em um buraco para. 
como reduzir a velocidade, ' diminuir o efeito do impae- 

a to 
feulo da frente mento, é preciso béméimportantemantero .. - Para ter melhor visi- 
lhorar a visibilidad aceleração conti- farolbaixo, recurso quetor- bilidade, use o ar-condi- 
o ar-condicionado ou abrir — nua em primeira marcha. . nao veículo mais visível; e, clonado e o desembaçador 
um poucoos vidros. No caso de locais muito . sempre que for mudar de. elétrico traseiro ouabraum 

Ao atravessar poças re- — ajagados, melhor deixar o . direção, usaraseta(comou Poucos vidros, deixando o comendam os técnicos do — nível da água baixar: Tam- . sem chuva). Em periodos. arcircular pelocarro 

Conferência discute cultura pós- Zoo promove 
pandemia com a população votação de nomé para 

Discutir o futuro da  lheiros culturais do DF tra- rência (3 a 5 de dezembro). nado pasa Anarca BR 
cenário pós-pandemia eos... voltadas à condução de po- tasatéodiaanterorá reali após período de cui 

qa ted gerais Fado DE Perl, eso du Co am pr teoria Meu rade pos dndeinee bordos 
ça na sexta-feira (12) e vai Com o tema “A cultura da 5º Conferência de Cultu- 

até 5 de dezembro. |- no pós-covid”, a conferén- — rado Distrito Federal, estão SE o batizados pelos se- 
tima segunda-feira (8), ciaé coordenada pela Secec a busca pela valorização da . Euidores por meio do Ins- 
a Secretaria de Cultura e . e pelo Conselho de Cultura — diversidade de gênero, raça. tagram da instituição. A 
Economia Criativa (Secec) . do Distrito Federal (CCDF), . esocial, o fortalecimentode — votação pode ser feita pe- 
publicou a portaria convo- em parceria com a Orga- — políticas públicas voltadas — losstories da conta doz00 
cando a população e divul- — nização da Sociedade Civil à cultura/sustentabilida- no Instagram até as 13h 

gando o regimento interno — (OSC) Luta Pela Vida. Oen- de e investimentos no siste- de hoje(9), com divulga- 

que disciplinará o evento. contro ocorrerá em duas fa- ma de arte e cultura do DF. ção do resultado no mes- 

“Por meio das conferências ses: pré-conferências (dias Mesmo com previsionaLei moda. 
decultura, gerenteseconse- 12 € 19 deste mês) e confe- — Orgânica da Cultura (LOC). São quatro sugestões 

de nome por filhote. Cada 
opção foi escolhida pelos 

Brasília pronta para se apresentar como envolvidos no encami- 
polo de investimento tecnológico DG ds na 

dados iniciais e aclimata- 
ção na Fundação Jardim 
Zoológico de Brasília 
(FJZB), os dois filhotes. 
machos de onça-pintada 

é é tam Cargo, Aeroporto de no do Distrito Fe- — briroquãoatrativoéo DE praia 
deral (GDE) volta — para se firmar como sede 
de Lisboa (Por- — do evento na América La- 
tugal) preparada tina por pelo menos cinco x 
para apresentar a . anos. O presidente do Bio- co de Brasília — George 
cidade como po- tic, Gustavo Dias Henri- . € Peter— são uma home- 
lo da indústria di que, lembra quea iniciativa Nagem ao zoólogo ameri- 
gitaledeinovação. — do governo em tirar do pa- cano George Schaller, que 

Nos próximos pel o projeto do parque já estudava a vida selvagem, 
dias 19e20,0di- — colhe resultados. Além do . que atua na conservação 
retor executivo da edifício de governança to- de felinos no mundo; e 

Concluída a missão de Web Summit, Pa- — talmente ocupado, acidade a Peter Crawshaw, que E 
negociar a realização em — trick Cosgrave, desembarca tecnológicajá contacomgo foi aprendiz de George PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS, ACESS! 
Brasília do maiorevento de . no Aeroporto Internacional investidores, entrestartups, — Sehaller e pioneiro no es- 
tecnologia do mundo em. Presidente Juscelino Ku- . empresase órgãos públicos. tudo de onças-pintadas LEE 
2023, a comitiva do Gover-  bitschek disposto a desco- deinovação. no Brasil. 

As sugestões de no- 
me dadas pelo Zoológi 

www. info.saude.df.gov.b) 
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SAÚDE HE Problemas relacionados à gestão da saúde voltaram a ser discutidos 
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o 
Deputado fala sobre! 

Problemas relacionados 
à gestão da saúde pública do. 
Distrito Federal voltaram a 

trado pelo Iges-DF. Segundo 
informou a distrital, 0 Insti- 
tuto autorizou a operação, 

Lucy. A parlamentar ain- 
da apontou que casos de fal- 
ta de insumos acontecem 

ser discutidos na sessão da desdequeosfamiliarescom- em vários outros centros de 
Câmara Legislativa. Desta premumdeterminadopara- . atendimento. "Qual é a mu- 
vez, otema foi levado ao ple- — fuso necessário. “Apesardos  Ther que chega a uma UBS é 
nário pela deputada Júlia milhões encaminhados para tem acesso ao DIU?”, exem- 
Luey (Novo), que apresen- o Iges-DF, falta um parafu- — plificou. O deputado Jorge 
tou a situação de um jovem so para realizarumacirurgia — Vianna (Podemos) concor- 
que sofreu um acidente de 
moto e aguarda cirurgia no 
Hospital de Base, adminis- 

numa pessoa jovem. Colocar 
uma família nessa situação 
é humilhante”, lamentou 

dou coma colega: “Quantos 
pacientes estão precisando 
de algum medicamento ou 

Deputados criticam falta de 
insumos na rede pública 

projetos em prol da 
egurança 

SARDINHADE 

einclusive a dobra de plantão, 
De modo que não prejudique 
o cumprimento das escalas de 
revezamento, e nem a marca- 
cão do serviço voluntário, por 
parte dos Policiais Penais do 
DF. 

Alô, Policial Penal! Pas- 
sando para contar que encami- 
nhamos um oficio à Secretaria. 
de Administração Penitenciá- 
ria do DF (SEAPE/DF), solici- 
tando o estudo de viabilidade 
quanto a regulamentação da 
permuta de escalas de plantão, 

material que devem usar no 
hospital?”. O distrital elen- 
cou alguns itens que costu- 
mam faltar: fita de glicemia, 
bolsa de colostomia, fralda. 
geriátrica e seringa de insu- 
lina. "Por falta de insumos, 
muitos acabam parando nu- 

Izalci comenta 
visitas em cidades 

ma UTI, que é mais custosa. F 
E temos legislações que ga- do Di 
rantem remédios einsumos | gear CILICAS 
paratodos”, prosseguiu. 

Importância da Escola da Natureza no 
Parque Ecológico do Gama 

A implantação da Es- 
cola da Natureza no Parque 
Ecológico do Gama foi deba- 
tida por participantes da au- 
diência pública da Câmara 
Legislativa, evento mediado 
pelo deputado Eduardo Pe- 

Secretaria de Educação, So- responsável pela Gerência de 
lange Foizer, destacou que 
pasta desenvolve o eurricu- 
lo em movimento, que pre- 
vêtemas transversais como o 
meio ambiente, ecitou, como 
exemplo, a Escola da Nature- 

drosa (DEM) e transmitido. zano Parque da Cidade. Para 
ao vivo pela TV Câmara Dis- ela, essas escolas propiciam 
trital (canal 9.3) e pelo ca aosalunos “uma atitude dife- 
nal da Casa no Youtube. renciada em relação ao meio 
apoio à escola, ambiente”, posição corro- 
tária de Educação Bás borada por David Nogueira, 

monial, Língua 
é Arte, que administra as es- 
colas. Ao ressaltar que a ins- 
talação da escola da natureza 
é “uma luta de longa data”, o 
professor Dalvani Zimmer- 
mann, da Regional de Ensi- 
no do Gama, considerou que 
esta escola oferta um ensino 
complementar e defendeu 
suaextensão à comunidade. 

CAF aprova projeto que prevê restauração 
do Setor Cultural Sul 

A Comissão de Assun- 
tos Fundiários (CAF) da Cá- 
mara Legislativa se reuniu 
remotamente. Na ocasião, 

manutenção da passagem 
pública do Edificio Touring 
Club que liga a Plataforma 
Superior da Rodoviária ao 

optativo, que contempla uso 
institucional, uso comercial 
e uso prestação de serviços. 
Deacordo coma relatora do 

foiaprovado o projeto delei — Setor Cultural Sul. projeto, “os parâmetros de 
complementarnº 90/2021, Há dois tipos de usos e — uso e ocupação ora propos- 
de autoria do Poder Execu- atividades permitidas parao tos expressam a preocupa- 

Lote 1 do Setor Cultural Sul 
previstas pelo PLC, o prin- 
cipal e obrigatório, quecon- 
templa atividades ligadas ao 
Patrimônio Cultural e Am- 
biental; e o complementar 

tivo e relatoria da deputa- 
da Arlete Sampaio (PT). O 
PLC em questão define os 
parâmetros de uso e ocupa- 
cãodo Lote 1 do Setor Cultu- 
ralSul(SCTS), bem como da 

cão com a preservação do 
patrimônio e permitem, ao 
mesmo tempo, a exploração 
racional do imóvel, com ati- 
vidades compatíveis com a 

Onde o povo es- 
tá é que sabemos o que 
acontece no DF. No úil- 
timo sábado (06/11) 
cumprimos uma 

Sistema 
prisional volta 
a ser debate 

Durantea sessão da Cã- 
mara Legislativa, o siste- 
ma prisional voltou a ser 
tema de manifestações de 
parlamentares. O debate 
“começou a partir do pro- 
nunciamento do depu 
tado Fábio Felix (PSOL), 
que abordou denúncias 
de violações de direitos. 
em centros penitenciários 
e questionou os serviços 
prestados visando à resso- 
cialização dos presos. 

“As institui 
rem muito longe do que 
são seus objetivos. Pa- 
ra que servem, só para pu- 
nir? Como isso pode servir 
para a sociedade? A pes 
soa precisa sair melhor do 
queentrou e sem continuar 
reincidindo”, argumentou. 
“Não tem uma solução fá- 
cil, mas são necessários in- 
vestimentos emelhorias no 
sistema, desde condições 
de trabalho a oportunida- 
desdadaslá dentro”, defen- 
deu, Felix ainda criticou a 
suspensão das visitas na se- 
mana passada, sem avisar 
aos 

No Brasil, as mor- 
tes e internações des- 
pencaram com o avanço 
da vacinação. Nos EUA e 
Europa, a doença avan- 
ca, sobretudo entre os 
que foram enganados pe- 
lomovimento antivacina. 

Leila comenta decisão) 
da ministra do 

Esta abordagem é cri 
cação deveriam 

mais responsabilidade, 

Espero que o ministro 
Luiz Fux atenda o pe- 
dido da ministra Rosa 
e agende rapidamente 
uma sessão para que a 
Corte se posicione so- 
breaquestão. 

wwwalo.com.br 
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CLAUSURA- A POESIA 
DO ISOLAMENTO 
ffonso Gomes 
transformou os 
uros dias de re- 

clusão em livro de sone- 
tos que será lançado no 
próximo dia 24, às 19 
horas, no Carpe Diem 
do CCBB. O livro inti- 
tulado, “Clausura”, terá 
a renda revertida para 
o Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no Núcleo 
Bandeirantes, À instituição enfrentou em agos- 
to deste ano um surto de covid, com 35 dos seus 
92 idosos diagnosticados com a doença. “Conhe- 
ço as necessidades de diversos abrigos humanos 
em Brasília e sempre que posso dou minha contri- 
buição”, diz o talentoso poeta Affonso, que é pre- 
sidente da Academia Candanga de Letrseus. Seus 
poemas falam de recolhimento e, sobretudo, de 
amor com as suas variantes emocionais, resulta- 
do da viagem interna que ele fez durante o perío- 
do mais intenso de reclusão. 

] 
ha 

Affonso Gomes 

Lançamento do Livro 

CLAUSURA 
(Sonetos) 

Então aurea que à sadde 
e resultado desa dor 
Que aperte sente vivo Mesa morena do amor. 
(Atos Gomes) 

doadora Lar dos velinhas Maria Madalena 

Convite parao lançamento. 

CONJUNTO NACIONAL 
50 ANOS 

O coquetel de inauguração da exposição comemorativa ao 
aniversário de 50 anos doshopping Conjunto Nacional, acon- 
teverá quinta-feira, dia 1, às 18h. Evento para convidados, 
abertura para o público será no dia seguinte. A exposição res 
gata momentos históricos e marcantes das últimas cinco dé- 
cadas do shopping, que éo primeiro da região Centro-Oestee 
segundo do Brasil, e convida o cliente a ajudar a escrever um 
fituro sustentável. 

l 5 E Tenca-reina, 09 dE nove 

Marlene Galeazzi 
marlenegaleazziEgmail.com 

VIVA JANINE BRITO 
"m exemplo de liderança empr 

l | -omo ela só, CEO do Grupo 
pio 

rior do Sindivarejista e da Associaçi 

Mulher Liderança empresarial do mais alto es 

arial tem nome: Janine Brito. Bela 
heiro, ela é dona de um invejável cur 

eiros que ajudaram a escrever a história de nossa 
Comercial, Conselheii 

COMÉRCIO, co-fundadora do maior e mais importante grupo empresarial do DF e membro do 
lão do Distrito Federal. Por isso e por muito mais hoje, 

como poucas e competente 
ulo. Filha de destacados 

jade, ela é também conselheira Supe- 
do Grupo de Mulheres Notáveis da F! 

ide 

dia de seu aniversário, a ela dedicamos nossas homenagens. Parabéns Janine, orgulho de nossa cidade. 

Osempresários Janine e José Bardavi, 
o para breve 

O querido Nicholas, cercado pelos pais, a bela Neiara e Val- 
mir Biberg .na comemoração dos seus 8 anos, no Açougue do 
Berg restaurante da família juntoa ASBAC. 

Segundo a pesquisa Radar Pet 2021, o período de isolamento trow- 
xe um aumento de 309% no número de animais presentes nos ares 
brasileiros. Tal crescimento se deve ao fato de muitas pessoas te- 
rem desenvolvido a necessidade de ter companhia durante a qua- 
rentena E foiadotando um bichinho que várias delas conseguiram 
preencher esse espaço. Foi nesse cenário quenasceu o Buddypetis, 
umaplicativo que forneve diferentes serviços parao pet, facilitando 
avidado tutor etrazendo conforto para o animalzinho. 

A embixatriz Lais Amaral que passa férias no Brasi), hojechega de 
São Paulo onde visitou a família do marido, o embaixador Rodrigo 
“Amaral Nos próximos dias, o embaixador retoma ao seu posto em 
Port OfSpain, enquanto Laiseo filho Thiago ficam dividindo as fé- 
riasentre Brasíliae Pirenópolis. 
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ak GERAL [BH Falta de componentes derruba produções gerais 

Vendas de veículos caem 
24,5%, anuncia a Anfavea 
As vendas de veículos roaoutubro, afubricação de 

? caminhões registra alta de 
tubro na comparação com com a produção de 
o mesmo mês de 2020. Se- 9 mil unidades. Em ou- 
gundo balanço divulgado - tubro, o crescimento ficou 
ontem (8), em São Paulo, 96, com a monta- 

[yCultura-g 

pela Associação Nacional gem de 13,6 mil caminhões. 
de Fabricantes de Veículos - a A produção de automô- 
Automotores (Anfavea), o- ] veis e veículos comerciais 
ram emplacados 162,3 mil - leves teve queda de 27,2% 
unidades. No acumulado = E) em outubro, com a fabrica- 
dejaneiro a outubro, entre- À [54 (5! ção de 162,9 mil unidades. 
tanto, há um crescimento 1 De janeiro a outubro a pro- 

5% em relação ao mes- ; dução de veiculos alcançou 
mo periodo do ano passa- é 1,6 milhão de automóveis é 
do, com a comercialização f comerciais leves, uma ele- 
dea,7 milhão de veículos ão de 19,4% em relação 

Segundo o presiden- os dez primeiros meses de 
te da Anfavea, Luiz Car- o 2020, 
los Moraes, a retração das As exportações de ve- 
vendas em outubro é um fculos tiveram queda de 
reflexo das dificuldades en- tor de caminhões, que teve uma ex. abrangeram 1,4 milhão de unidades, 14,6% em outubro na com- 
frentadas pela indústria, como a fálta  pansãode5o 4% nosemplacamentos . altade 6,5% em relação nos primeiros o cont pr ido 
de componentes, em escassez mun- de janeiro a outubro na comparação dez mesesde 2020. passado, com a venda de 298 mil ve- 
dial com o mesmo período de 2020. Fo- A produção de veículos também iculos. Nos primeiras dez meses do 

A previsão é queesses problemas. rumcomercializadasnoperíodo106.3 acusou queda em outubro de 24,8% ano, a comercialização de veiculos pa- 
continuem a impactar as atividades . milunidades, sendo nmilemoutubro . em comparação com o mesmo mês — raoexterior temalta de 26,8%, coma 
dosetoratéoanoquevem.“2o22con- . — elevação de 39,7% sobre o mesmo . do ano passado, com a fabricação de. venda de 3068 mil veículos. O nível 
tinvará sendo um ano de grandes de- . mês de 2020. As vendas de automô- 177.9 milunidades Entrejaneiroeou- de emprego na indústria ficou prati- 
safios na entrega de semicondutores. veis e veículos comerciais leves regis- . tubrodesteano, foramproduzidos1,8 . camente estável em 102,5 mil traba- 
no setor automotivo, acrescentou. O tramquedade311%emoutubro,com . milhão de veículos, um crescimento — Thadores em outubro, 0,4% menos do 
erescimento das vendas ao longo do 128,7 mil unidades. Noacumuladode — de 16,7% em relação ao mesmo pert- . quem setembro e 0,2% mais do que 
ano é puxado especialmente pelo se- janeiro a outubro, os emplacamentos . odo de 2020. No acumulado dejanei- o mesmo mês do ano passado. 

Inflação R$ 661,83 milhões 
medida pelo em dívidas gerais 
IGP-DI sobe A Galo per Dê queira os 

O Índice Geral de Pre- gou, em outubro, maiores valores 
gos — Disponibilidade In- R$ 661,83 milhões — honrados foram os 
terna (IGP-DI) avançou lívidas atrasa- — estados do Rio de 
1,60% em outubro, após das de estados, se- Janeiro (R$ 2,89 
queda de 0,55%, no mês gundo o Relatório — bilhões, 42,37% do 
anterior. No mesmo mês de Garantias, pe- total), Minas Ge- 

e foi uma ql do ano passado, o índice lo Tesouro Nacio- ais (R$ 2,52 bi- 
ou apenas proble apresentou alta de 3,68% nal. Do total, R$ lhões, 36,94%) e 

e acumulava elevação de 362,77 milhões são Goiás (R$ 1,14 bi- 
22,12% em 12 meses. Os débitos não quita- lhão, 16,77%). As 
dados foram divulgados dos pelos estados garantias represen- 

H jo Instituto Brasileiro do Rio de Janeiro; tam os ativos ofe- Congresso prorroga validade de economia da Funda-. R$ 198,89 milhões . recidos pela União 
TA ção Getulio Vargas. OIGP- de Minas Gerais; — representada pe- MP sobre venda de combustível Sreamédiaos índices. R$ 7896 milhões lo Tesouro Nado. 

de preços ao produtor, ao de Goiás; R$ 16,29 nal - para cobrir 

publicou o ato da Mesa do Congres-  (bandeirados) possam vender com- consumidor e de custo da . milhões do Amapá, — eventuais calotes. 
so Nacional que prorroga, por mais — bustível de outro fornecedor, a cha- construção civil (INCC). e R$ 4,97 milhões em empréstimos e 
60 dias, a validade da Medida Provi- mada “bomba branca”. A MP diz Segundo o instituto o in” do Rio Grande do financiamentos dos 

| sória (MP) 1069/21, quetratadaco- ainda que, enquanto não houverre-  dicador revela asfontesde Norte. Este ano, já — estados, municípios. 
| Tnercialiação de combustiveis por . gulamentação das novas regras por Pressão inflacionária e a sãoR$Gabilhões . e outras entidades 
revendedor varejista. parte da Agência Nacional de Petró- evolução dos pregosde pro- acao de nd comi fiencos madão- 

A medida provisória abre a pos- leo (ANP), a definição será feita por — dutos é serviços mais rele- sul spas Oi e nao Des; 
sibilidade de que os postos vin- — decreto. Vantes paraostrêsgrupos. — radas pela União. - estrangeiras. 

O Diário Oficial da União (DOU) culados a distribuidor específico 
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O Ministério de Minas e Ener- 
gia (MME) publicou Diário Oficial 
da União (DOU) uma resolução que 
define as metas compulsórias anu- 
ais de redução de emissões de ga- 
ses causadores do efeito estufa para 
a comercialização de combustíveis 
As metas definidas valem para os. 
próximos dez anos e estão inseridas. 
no âmbito da Política Nacional de 
Biocombustíveis (RenovaBio). Em 
2022, a meta fixada é de 35,98 m 
Ihõesde unidades de Crédito de Des- 
carbonização (CBIO), emitido para 
produtores e importadores de com 
dustíveis, Cada unidade equivale a 
uma tonelada de gás earbônico que 
não foiliberada na atmosfera, ouse- 
teárvores em termos de captura de 

O Centro Radiológico 
de Taguatinga (CRT) re- 

de outubro e, até esta se- 
gunda (8), já realizou mais 

mil exames de ima- 
gem. Desses, 1,89 mil 
de raios-X, procedimen- 
to feito via demanda es- 
pontânea, ou seja, basta o 
paciente chegar com o pe- 
dido médico. Além disso, 
a unidade fez 60 ecogra- 
fias transvaginais, exames 
marcados pelas equipes de 

(ão Eção Ps Du dE 
PoE É da ed 

is a 
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CRT também realiza ra- 
diografias panot 
odontologia. Desde a r 
bertura, foram feitas 62 ra- 
diografias panorâmicas e 
57 periapicais. A realização 
dos exames odontológicos 
é regulada pelo Comple- 
xo Regulador. A diretora 
de Atenção 
Região de Saúde Sudoes- 
te, Shirlene Almeida, avalia 
o retomo do CRT positiva- 

E ss aaa 
a Ui Es do Ea e Ca ve ps 

carbono. Segundo o MME, ocáleulo 
para a emissão do certificado é fito 
a partir da diferença na emissão de 
gases de efeito estufa decorrente do 
biocombustível produzido, como o 
etanol, obiodiesele a bioquerosene, 
entre outros. Para receber o erédito 
é preciso comprovar quea produção 
de biocombustíveis é feita de forma 
eficiente. Cabe à Agência Nacional 
de Petróleo (ANP) emitir o certifica- 
do. A normativa também estabelece 
intervalos de tolerância, como limi- 
temínimo e máximo das metas, que 

milhões de unidades de CBIO, com 
intervalo inferior de 33,85 e supe- 
rior de 50 85. Para 2024, à meta é 

Radiologia de Taguatinga tem 2 mil 
exames em um mês 

É 

micas de 

«cundária da 

dade. 

ERES 

dos na mesma área. Além 
, não tivemos mais 

manifestações negativas 
na ouvidoria”, diz a gesto- 
ra. Ainda esta semana, co- 
meça a operar um novo 
ecógrafo na uni 

a capacida 
190 exames. Além 
até o final do mês, o CRT 
deve receber mais um des- 
te aparelho e um mamó- 
grafo, que pode fazer 50 
mamografias por semana. 
Também há expectativa de 
instalação de uma máqui- 
na de tomografia na uni- 

Governo publica metas de redução de 
emissão de gases de efeito estufa 

de 50,84 milhões de CBIOs (comin- 
tervalos de 42,31 593). Para 2025 
a meta aplicada é de 58,91 milhões 
(com intervalos de 50,41 € 67,41) 
Em 2031, a meta esperada é de 
95,67 milhões de CBIOs, como li- 
mite inferior de 87,17 e superior de 
104,17. À resolução mantém ainda 
as metas compulsórias para os anos 
de 2019, 2020 e 202 estabelecidas 
em uma resolução de agosto do ano 
passado. Para este ano, a resolução 
estabeleceu como meta compulsó- 
ria 24,86 milhões de CBIOs. Criado 
em 2016, 0 Renovabio tem por ob- 
jetivo expandir a produção de bio- 
combustíveis no país, com base na 
previsibilidade, na sustentabilidade 
ambiental, econômica e social 

Recursos para | Lira mantém votação da 

atenuarefeitos | PEC dos Precatórios hoje 
da pandemia 

, os di O presidente da Câmara venha a obstacular a vota- 
ndo a aa RU O Projeto de Lei Com- | dos Deputados, Arthur Lira as interferir no trâmi- 
ta de serviços, o local tem | plementar (PLP)90/21li- | (pp-AL), manteve a votação atériaeununca vi 
mais acessibilidade para | bera R$ 3,86 bilhões dos | da chamada PEC dos Preca- acontecer. 

| os pacientes eosexames de | cofres federais para ame- | tório para esa teç Tespero que não acon- 
imagem ficam concentra- |“ nizar os efeitos negativos | no Plenário. Elevoltouaafir- — teça, porque os Poderes se 

totramita na Câmara. 

«de, com | é semelhante a outra que 
le para realizar | tramita no Senado, co- 

isso, | nhecida como “Lei Pau- 

o projeto está pronto 

Mais R$ 70 milhões em mobilidade para o Jardim 
Botânico e região 

Essa semana foi marca- 

da por entrega e anúncios 
feiras mea 
dores do Jardim Botânico, 

São Sebastião, Jardim Man- 

gueiral, Tororóe regiões pró- 
ximas a essas localidades. Ao 

entregar o primeiro trecho 

da duplicação da DF-140, 
o governador Ibaneis Ro- 
cha anunciou a licitação pa 
ra construção de um novo 
viaduto e também a dupli- 
cação da DF-001. Juntos, os. 
investimentos somam apro- 
ximadamente R$ 70 mi- 

da pandemia de Covid-19 
no setor cultural. O tex- 

Deputados. A proposta é 
da deputada Aline Gur- 
gel (Republicanos-AP) e 

lo Gustavo” (PLP 73/21). 
Apresentado pelo sena 
dor Paulo Rocha (PT-PA), 

ra votação no Plenário da | da proposta, conforme pedi- deputados. O presidente da 
Casa, com relatório favo- | dos feitos em ações judiciais. Câmara lembrou que sempre 
rável do senador Eduardo jo acredito em paralisação teve um bom relacionamento 
Gomes (MDB-TO). de votação por liminar que. como Supremo. 

marque a margem de apoio à 
proposta deve aumentar na 
votação desta terça, quan- — defendeu. Arthur Lira arg 
do espera obter um quórum  mentou que a votação é uma 
maior. Na semana passa- matéria interna corporis do 
da, o texto-base foi aprova- Poder Legislativo. “Com re 
do com 312 votos entre 456 — lação a medidas judiciais, la 
presentes. A declara mento sempre quando você 
dadaem entrevista so Broad-  judicializa a política. Você 
cast, da Agência Estado. Lira não pode 0 tempo todo es 
disse não acreditar que o Su- tar ganhando votações de 1 
premo Tribunal Federal, ve- 312”, disse referindo-se aum 
nhaainterferirnatramitação ministro do STF contra 312 

respeitam, sabem das su 
atribuições e competênci 

dos 

pa 

lhões. Demandada há 20 
anos, a duplicação da DF- 
140 beneficia cerca de 20 mil 
motoristas. Nesta segunda, 
foi liberada a primeira etapa 

das de Rodagem (DER-DF), 
aobraincluia restauração do 
pavimento da pista já exis- 
tente, a drenagem, à sinali- 
zação horizontal e vertical e 

daobra. quecompreendeum o paisagismo no trecho pró- 
trecho de 2 km. Conduzida  ximo ao Condomínio Ecoló- 
pelo Departamento de Estra- . gico Parque Mirante. 



BM Tença-reina, 09 De novemero ve 2021 

www.alo.com.br 

a ta ALSO 
TEATRO [HO Misterioso Desaparecimento de W conta a história de uma mulher em busca de sua identidade Exposição 

“Poeiras” 

Peça de Claudio Torres e atuação .:=:==: urbanas, poemas e per- 
formances ao ar livre, em 

de Adriana Nunes chega a Brasília ===: 
2ae palavra. 

São obras que se des- Nascida em qualquer dia, uma — ramenoresde14anos. Informações: dezesseis por cento, uma média ge- mulher: Walter, o coelhinho da per- 
mulher comum que devia ser W ao — (61)98215-030201 (61) 326302167. segundo ele, de cin- . sonagem, desaparece, seu avô Wil- | (am freihnano inda 
nasceréchamadade V. Comicames E é a cômica atriz Adria- quenta e nove por — fredo morre, sua amizade com a | que pouco a pouco, como 
te louca, essa mulher passa a sua vi- na Nunes que dará vida a es cento, o que não. colega de escola Wilma desaparece | o pó acumulando-se sobre 
da em busca do pedaço que falta ao sa mulher. Em cena, à V que éruiny”. Essaé — e história de amor com o namora- | os móveis, ou a vegetaç 
W. Com direção de Claudio Torres . procura o W conta sua jor- uma das de- do Wolmer acaba mal que lentamente reconqui 
Gonzaga e dramaturgia do escri- — nada, sua busca teimosa pe- clara “Neste texto irônico eimaginati- | ta caminhos estreitos, ti 
tor, poeta e jornalista satírico ita- lo We uma explicação: V. duran- vo,a palavra de Benni é, como sem- | gados por pés que já não os 
liano Stefano Benini, o espetáculo seu sentimento de infelici tea peça. pre, ágil, paradoxal e irreverente. E. | visitam, à semelhança de 
O Misterioso Desaparecimento de dade e incompletude. Ao Na histó- temos a presença do ilustre Claudio || nossas células que se des- 
W chega a Brasília com a atuação — fazê-los, ela se pergunta ARE ris tudo Torres, prendem diariamente da 

pele e não se distingue de Adriana Nunes (Os Melhores do sobre a pobreza, a guerra, pare-  redatordehumordaRedeGlobo | Pele e não se distingue 
Mundo). A peçaestará emcartaznos— amizade, intolerância, jus- cedes- que assinou a redação final de pro- pre esa 
dias 12, 13,14, 19 e 20 de novembro, — tiçaeamor q moro- gramas humorísticos como Sob No- nada por edital p 
sextas e sábados, às 20h, edomingo, “Eu estava com Wol- nar ao va Direção, Zorra Total, escreveu | a Guleria de Bolso 
às 19h, no Espaço Multicultural Ca- mer por seis anos e dois redor . ainda A Grande Família, Caras de | da Cultura da Am 
sa dos 4 (708 Norte - Bloco F - Loja. meses, Nós totalizamos des- ide Baixo. Eletrouxeessa pe- | tina, localizada no Setor Ci 
42). Ingressos: R$ 25 (meia-entra- 12.346 beijos e 854 coitos ta çaparao Brasilenão éuma comédia | mercial Sul, em Brasília-DF 
da). Ingresso solidário: R$ 40 me- com uma média de or- escrachada. Mas cheia sutilezas”, | Em virtude da crise atual, 
diante a doação de 1 Kg de alimento — gasmos para ele de cem declara a atriz Adriana Nunes. adaptou-se o projeto para a 
não perecível. Não recomendado pa- — por cento, para mim de Ocupação Piracem 

zada online, entre 11 
novembro, no perfil da CAL 
Gécal unb. Rastro dos tr 
balhos podem se visitados 

) presencialmente pelo públi- 
co, a partir do mapa dispo- 
nível em bit Iy/3]0lqyk. 

artista toma empre 
tado” um punhado de areia 
de canteiros de obras, ps 
ra moldar casteinhos, pos. 
teriormente devolvido 

; a - montes deorigem. A perfor- 
Ator com Síndrome de Down quebra estereótipos e protagoniza peça mance consiste em convi frequentadores da praça do 

Museu Nacional em Bras 

Ao longo da conversa sele 

Dadas sobre pastilhas efe. 
vescentes, as quais rengem, 
pouco a pouco, com a umi- 
dade do ar até tora 
ilegíveis 

ra ocupar 
la Casa 

al 

Vem aí o espetáculo “So- elaborados por elee que têm  Lurdinha Piantino, drama-  tigmas, estereótipos e dis- 
mos como somos e não ero- relação direta com sua histó- . turga e diretora de produção. eriminação. Outros temas 
mossomos”. Prevista para ria de vida. São eles; o artista Temas importantes são abor- tratados são a sexualidade 
estrear em dezembro, a pe- plástico, o B-boy (hip-hop). dados como inclusão social, das pessoas com deficiên- 
cateatralsolo éestreladapelo — “Estes são personagens que a necessidade de cumprirdi- — ciae a aceitação das pesso- 
ator brasiliense Lucio Pianti- representam diferentes face. reitos básicos como acessibi- as LGBTQUA+. 
no, de 26 anos, que tem Sín- — tasdoartistaequefazempar- — lidadeatitudinal,queéaque “Quero falar sobre o 
drome de Down e usa a arte te do ator como pessoa com reconhece as pessoas comde- meu e o direito de todas as 
para expressar suas experi- deficiência, que sofre precon-  ficiência como pessoas que pessoas de serem o que são 
ências. No palco, Lucio in- — ceito, discriminação equesu- devem ser percebidas pelos com liberdade e sem discri- 
terpreta quatro personagens pera 0 capacitismo”, explica . outros sem preconceitos, es- . minação. 

Distrito Drag 
lança Calendrag 
2022 

Famosa por ter co- sempre se empolgavam — despretensiosasua primei- 
O Distrito Drag lança É) meçados escreversos 14. parasaber o fnsldosen- — raobra Os Segredosdeum 

no dia 10 de novembro, Lda anos e pela obra que ren-  redos. Colar com a história de ro- 
19h, a edição de 2022 do DO deutrésiivros, a escritora A escritora brasilien-  mance mágico que estou- 
Colon drag dent adia Sam brasiliense promete sur- se Mariana Negreiros  rou na capital federal cem 

A preender na obra que fi — hoje com 19 anos, come. todoo Bras. Olivrofvisu- 
nalizaráa história de Jane, çou ainda no Ensino Mé- cesso por contar, de forma 
seus amigos e um miste- dio a conquistar osamigos. simples mas não menos 
riosocolar Naépoca, elati- e parentes próximos com — poética e dinâmica, a saga 
nha 14 anos. Desde então — suasletraseenredos fíccio- — de adolescentes e seus di- 

camento, o coletivo de 
artistas LGBTI apresen- 
ta performances de drag 
queens e entrega o Prê- 
mio Jorge Lafond, que 
homenageia personalida-| 
des e aliados da comuni- 
dade no Distrito Federal. 

- . & 
MP 

são artística, uma vontade criançase adolescentes, ca- cidade, relacionamentos 

mo que para os amigos de  critora mirim na época — transição para a vida adul- 
4 classe e para família, que (2017), elalançoudeforma  tae dramas comuns a essa E 


