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PRESIDENTE EDITA 
E REGULAMENTA 
O AUXILIO BRASIL 

No Auxílio Brasil, a cesta de benefício foi alterada e 
passa de seis para três: Benefício Primeira Infância: 
no valor mensal de R$ 130 por pessoa - coj fa- 
mílias com crianças até 36 meses incompletos BBe- 
nefício Composição Familiar: no valor mensal deR3 65 
por integrante - diferente da atual estrutura do Bolsa 
Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 

anos / Benefício de Superação da Extrema Pobreza: 
calculado por integrante e pago no limite de um be- 
nefício por família beneficiária - se, após receber os 
benefícios anteriores, a renda mensal per capita da 
família não superar a linha da extrema pobreza, ela 
terá direito a um apoio financeiro sem limitações rela- 
cionadas ao número de integrantes do núcleo familiar. 

Albuquerque defendeu a atual política de 

preços e negou interferência do governo neste 

setor da Petrobras e lembrou que, sendo uma 

empresa pública de economia mista, a estatal 

não pode sofrer interferência do governo na 

fixação dos preços dos combustíveis 

[o 

PÁGINA 07 

Com o início do período chuvoso no Distrito 

Federal há uma tendência de aumentar a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti e, 

consequentemente, os casos de dengue.Na 

próxima semana, os agentes estarão nas ruas 

do DF trabalhando 

PÁGINA 03 

O diesel comum, mais vendido nas estradas, 

também tem grande variação no país, 

partindo de R$ 4,29 e chegando a R$ 6,70. 

Preço médio do diesel no país é de R$ 5,33. 0 

botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo 

(GLP) tem preço médio de R$ 102,48 no pais 

PÁGINA 06 
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Tribunal também deu posse a um ministro efetivo e um substituto 

TSE empossa corregedor da 
Justiça Eleitoral 

O Tribunal Superior — vaga foi aberta coma saí- — pectivamente, Todas as 
Eleitoral (TSE) empossou — dado ministro Luis Felipe. autoridades empossadas 

| hoje (9) o ministro Mau-— Salomão, que completou também ocupam cargo 
E) ro Campbell Marques no mandato de dois anos. de ministros do Superior 

cargo de corregedor-geral Na mesma cerimônia, Tribunal de Justiça (STJ), 
da Justiça Eleitoral. Na os ministros Benedito OTSE é composto por 
função, Marques será res- Gonçalves e Paulo de Tar- sete ministros, sendo três 
ponsável pelo órgão que so Sanseverino assumi- — do STF, doisdo STJ, e dois 
fiscaliza os serviços elei- — ramoscargos deministro advogados com notório 
torais em todo o país. A. efetivo e substituto, res- — saber jurídico. 

Senadores pressionam ministro para CAE adia análise do 
redução de tarifas da energia elétrica projeto de privatização 

Emaudiência públicana no Senado para averiguar — uma coisa pujante em cer- A Comissão de Assuntos der vistas. Com a alteração, Comissão de Infraestrutu-. ascausas e os efeitos dacri- tas áreas; 0 brasileiro não | Econômicos (CAE) adiou o texto merecerá nova ava 
ra(C1),0s senadores cobra-.. se hidrvenergética no país. ter energia em casa. O cus- | para a próxima terça-feira lnção por parte dos senado- 
ram do ministro de Minas. O reator da comissão tem-. toéelevado comumamatriz | (16) a deliberação dorelatô- res afirmou Bezerra 
é Energia, Bento Albuquer- . porária, senador José Aní- limpa avaliou. Oministro | ie onto. 
que, ex pRcairambee sho bal (PSDB-SP), lembrou — Bento Albuquerque escla- | “E? proje lat de 
custo da energia elétrica no que há um sentimento co- — receu que o preço da ener- | dliza o marco regulatório do Preocupação 
país, Eles lembraram que as. mum de que houve falhas . gia cresceu no mundo todo | Sistema Nacional de Servi- Vários senadores m 
tarifas pressionam a infla- . do governo no planejamen- e, nos últimos meses, o pa- | qos Postais (SNSPJeprivati-  nifestaram preocupação 

e prejudicam principal- to do setor, resultando nu-  ís tem enfrentado a pior es- | za os Correios. O relator do com a aprovação do projeto 
ias de beba ma situação de emergência, — tiagem dos últimos 91 anos, | PL.591/2021, senador Mar- — de lei que privatiza os Cor- 

além de atrapalha- com forte impacto na vida. mente nas regiões | cio Bittar (PSL-AC), apre-  reios. Em missão interna- 
rem a retomada econômica No orçamento domésti pesar do quadro | sentou complementação de cional, o senador Jean Paul do Brasilno pós-pandemia. coa conta de luz pesa muito — adverso, ele garantiu queas | voto ao projeto do Esecuti- Prates (PT-RN), que estava 

A reunião fi realizada — es inadimplência é grande. . medidas tomadas pelo go- | qu O relatório pela aprova. nesta terça-feira na sede da 
na manhã desta terça-feira Quando as distribuidoras verno desde outubro do ano ti tatal de 

m conjunto com a co- cortam a passado garantirão que não Epiinor; antiga eitat pra 
orária exter- zemcom:s haverá racionamento e nem | lido na ( pera Para SE 

na instalada recentemente — porque é preciso fazer. Há apagõesem 2022. alterações ao texto prove-  cou que é “possível, sim, ter 
nienteda Câmara. empresas estatais eficientes. 

A principal alteração — que trabalham com tras 
proposta pelo relator agora parência, com governança 
é o estabelecimento de um e sobretudo com parcerias 
prazo mínimo em que agên- com as empresas privadas 
ciasdos Correios continuem nacionais ou estrangeiras”. 
atuando em municípios — Aqui se trata de pre- 
com população inferior aaté servar e garantir estatais 
15 mil habitantes em áreas eficientes, que são necess 
remotas da Amazônia Legal. 

“A modificação metia. de serviços essenciais, co- Brasil deve reconhecer desmatamento dec o a Dorado 
8 a 5. que é uma garantia a mais — todecuja simples venda nós ilegal e fazer mea-culpa, diz Pacheco da eniveralação doe aee. remos dica opor 

viços postais. (.) O texto mente, sem absolutamen- 
O presidente do Sena- — que o desmatamento ile- — egal quealarmaomundoe | queiremospropor, pormeio te nenhum propósito, sem 

do, Rodrigo Pacheco (PSD- gal “alarma o mundo” ege- — constitui umanarrativacon- | de emenda, tem como dest absolutamente nenhuma 
-MG), disse ontem (9), em — ra uma crise de imagem do sistenteeforteemrelaçõoao | natários, principalmente, — urgência; é absolutamen- 
Glasgow, na Escócia, que . país perante a comunidade Brasil o que faz com quete- | as pequenas cidades doin- te impertinente essa pro- 
o Brasil precisa fazer um — internacional “O problema  nhamos uma crise de ima- | teriordo país localizadas na pasta de privatização dos 
“mea-culpa” e reconhecer — maior é o desmatamento gem”, avaliou Pacheco ao | Amazônia Legal, que ainda Correios. À logística de em- 

participar do evento “O fu- | temdeficiência na prestação — balagens e a logistica postal 
turo verde está no Brasil”, | de serviço por meio de ope são setores importantes que 
promovido pela Confedera- | radores privados”, justificou podem se tornar eficientes 
cão Nacional da Indústria | Bittar. A emenda propõe . por meio de uma estrutura 

maia Alá Ba Comunicação Lda 
cpa 
era PORTAL dae Ee que porumprazode6ome- com governança e contro- 

qro prê ppt Pesto cenas ee Mudlnça do Cia | covelloo dunas Pl oo oo 
Beda DE Errada (COP-26) agências em áreas remotas O senador Paulo Paim 
ceras Comercial Francis Leandro Ainda segundo Pacheco, | da Amazônia Legal. mais uma vez defendeu que 

Cineuação: Marco A. Queimz Tel: 3223-3410 esse cenário deve impor ao Líder do governo noSe- — oprojeto precisaseranalisa- 
i Colunista social Marlene Galearai Brasilodiagnósticoeaiden- | nado, Fernando BezerraCo- do pela Comissão de Consti- 

tificação da realidade a ser | elho (MDB-PE) apoiou a — tuição, Justiça e Cidadania 
transformada. decisão do relator deconce (CCN) 
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SAÚDE | Na próxima semana, os novos profissionais estarão nas nuas do DF 

E Relatório d 
Mais 500 agentes irão vaBlfiação 
reforçar combate à dengue 

A última segunda-feira — Costa Filho. Como iníciodo 
(8) oio último ia docurso — período chuvoso no Distrito 
teórico de aperfeiçonmen-. Federal há uma tendência 
to dos 00 novos agentes — de aumentar a proliferação 
de Vigilância Ambiental . do mosquito Aedes aegyp- 
(AVAs). O treinamento co- ti e, consequentemente, os 
meçou na semana passada, . casosde dengue. “O aumen- 
com o objetivo de capacitar — to das chuvas incrementa 
todos os profissionais so- . os casos de dengue, porisso 
bre as funço o de- 

quais, — combate ao mosquito eeste 
reforço com mais 500 agen- 

Foram quatro dias de. tes vaiajudar bastante”, sa- 
cursoteórico presenciale,a Tenta 
desdeontem(9), haverá O secretário de Saúde, 
vidade práti Manoel Pafiadache, esteve 
semana, os presente no último dia de 
nas ruas do DF traba treinamento teórico e res- 
do. “Aqui repassamos tu- saltou que o trabalho dos 
do sobre as atribuições do AVAS é excepcional e fun- 
agente de vigilância am- — damentalpara a saúde, pois 
biental, falamos sobre agro- muitos ajudam coma vaci- — gado, Posso, 
tico, mosquitos e divisão. naçãoe, principalmente, no S2o. P 
da Diretoria de Vigilância . combate dengue. “Este éo 

momento de perguntar, de 
nhitodos irão para ascida- tirar todas as dúvidas para 
des em que atuarão e farão — depois aliaro conhecimento 
mais quatro dias de curso adquirido à prática. Acredi- 
prático”, explica o diretor tamos no trabalho de todos 
de Vigilância Ambiental da que estão aqui e sabemos 
Secretaria de Saúde que todos deixarão um le- 

e dediquem noção do serviço. Ela con- 
ao máximo, pois o comba- ta que achou o curso mui- 
te ao mosquito da dengue — to bom, com abordagem de 
é uma das nossas missões. todos os temas necessários. 
para cuidar da saúde de to- um treinamento ex- 
dos”, destaca Pafiadache.  celente, ademais, só colo- 
Antônia Gizele de Souza, de. cando os ensinamentos em 

prática, indo nas casas, ba- 
tendo de porta em porta”, 
avalia. 

Lacen acompanha 
queda dos casos de Astrazeneca 

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- 

Y ) “DF registrou cidir, por exem- 
mo o r queda na propor- . plo, se irá para 

2 mil jovens participam de Feira de | são de resultados um leito conven- 
E Ao a positivos nos exa- cional ou para um 

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

A etapa presencial. receu atividades pre-  rismo, workshop so- | 28 primeiros dias. até o plancjamen- 
do projeto Jovem Pro- — senciais com o intuito . bre finanças pessoais | de outubro, das . to de toda a atua- 
tngonistamovimentou — de beneficiar a popu- e capacitação para os | 19.868 amostras ção da Secretaria 
o Centro Educacional lação jovem da cidade. que buscam o primei- | coletadas, 77% fo- de Saúde.“O apoio 
(CED) 16 de Ceilân- O primeiro dia contou  roemprego.Osjovens | ram negativas. — de diagnóstico es- 
dia, de sesta (5)a do- com uma programa- puderam participar, | Em setembro, o . tá intrinsecamen- 
mingo (7), coma Feira — cãorepletadebate-pa- . ainda no primeiro dia, | índice ficou em | te envolvido em 
de Oportunidades. A pos com profissionais da “papolestra” com | 68%. Além disso, todo o processo 
iniciativa surgiu com — renomados do Cen-— convidados especiais, | O Lacen-DF tem — de condução dos 
o objetivo de apresen- tro Universitário esb, — entre eles, a secretária | Se destacado pela casos. E a quan- ã agilidade: em mé-  tidade de testes tar oportunidades aos. que compartilharam — de Juventude do Dis- | GE LAMITTO vos vem dE 
jovens, por meio do . suasexperiênciasees- . trito Federal, Luana | dai amo Piindo consic 
incentivo à liderança, . clareceram as dúvidas — Machado; o vice-pre- | nosdeumdia De deravelmente”, 
ao empreendedoris- — sobre a carreira pro- — sidenteda Câmara Le- | acordo com 0 se- explica Damasce” 
mo hempregabiia- — fsional de suas res. lslativa deputado | cetário adjun- no. À tendência 
e, paraqueelessejam — pectivas profissões. Rodrigo Delmasso e | tode Assistê 5 
protagonistas de su- Além dos bate-pa- o coordenador da Re- | Saúde, Fernando pode ser notada PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS, ACESS! 
aspeópis vidas edas . pos, a feira também. glonal de Ensino da | Erick Damasceno, . por meio da taxa  ENRP DESDE fossa seo 
comunidades em que contou com oficinas — Ceilândia, Carlos Ney | os diagnósticos — de transmissão do 
vivem. O evento ofe- sobre empreendedo- — Menezes. rápidos permi- . novocoronavírus. 

ER) 229.520 

www. info.saude df govb 



Audiência pública virtual debate 
licenciamento em Santa Maria 

O Instituto Brasília Am cial Fazenda Santa Maria, — Ambiental, das i9hs2ih4s. 2020 a realização de audiên- para colher informações pa- 
biental vai realizar, no dia 16 localizado na Região Admi- As instruções e os procedi- cias públicas totalmente on- ra aprimorar 0 processo e os 
de dezembro, apresentaçãoe  nistrativa de Santa Maria. O. mentos para acesso o even -Jine, em formato de live, no . estudos para concessão de i- 
discussão do estudo do Rela- aviso do evento foi publicado to serão divulgados nositedo canal do órgão no YouTube. cenciamento para atividades 
tóriode mpactode Vizinhan- no Diário Oficial do Distrito . instituto, atécinco diasantes Desde as primeiras edições. e empreendimentos que em- 
ça (Rivi) para parcelamento — Federal (DODF) de terça-fei- da data de realização. Como  observou-seo grandesucesso pregam recursos naturais ou 
de solo urbano, referente ao. ra (9). À audiência pública . forma dese evitar a dissemi- . de público participando das . que possam causar algum ti- 
licenciamento ambiental do terá transmissão ao vivo no nação do novo coronavirus,o transmissões simultâneas.As po de poluiçãoou degradação 
empreendimento Residen- canal do YouTubedo Brasília Brasília Ambientaliniciouem audiências públicas servem  aomeioambiente. 

Lib ão d Com objetivo de apos- — projetos de crédito para vimento Rural (FDR) da . a parcela até a data do ven- 
lberaç: 6 tmrna produção ruralemu- produtores rurais do Dis- Secretaria de Agricultu- cimento recebe ainda um 
édito rural. siiaros produtores diante. trto Federal. O valor lie . ra (Seagi-DF), modalida. — descontodezs%sobrea 

crédito rural qa pandemia de covid-io, ado somacercade R$88 de destinada a produtores . xa de juros. Também subi 
em 2021 no eafitatodoo setor pro- . milhões, valor maior que rurais individuais assisti. ramos valores financiados 

dutivo, o crédito rural em 2020 que foi de R$73 . dos pela Emater-DF, asso- pelos bancos, cerca de R$ 
DF chega a teve um incremento na li- milhões. Do total do recur- — ciações e cooperativas de — 4,2 milhões, por meio do. 

9 beração neste ano. De ja- so aprovado até agora, R$. produtores rurais e empre- Programa Nacional de For- 
R$88M neiro a outubro de 2021,a 3,4 milhões são provenien- sas rurais. A taxa dejurosé — talecimento da Agricultura 

, Emater-DF elaborou 284 tes do Fundo de Desenvol- de 3% ao ano e quem paga Familiar (Pronaf). 

M h ulher no Campo rea | Parque dos Ipês terá 
dimentos + A idimentos abastecimento de água 

Com o objetivo de  tária da Mulher, Ericka Fi- do Fórum, a partir das de- Hoje, a Companhia de — ritas. A Caesb sugere que a 

apresentar o balanço das — lippelti, explicou que este mandas das representan- | saneamento Ambiental do população faça o consumo 
ações realizadasem 2021e — órgão colegiado é a porta tes, que foicriado o projeto | Distrito Federal (Caesb) fa- consciente de água atéore- 
oplano de ações para 2022 de entrada para uma re- “Ação Mulher no Campo”. | rá a instalação deum medi- — torno dos serviços. A com- 
voltadas para a comunida- lação mais estreita entre que une os esforços de di- dor de vazão na adutora que panhia informa, ainda, que 

dequevive na zonarural,a o governo e a população versos órgãos do Gover- | ahastece o Setor Habitacio- toda unidade usuária deve 

Secretaria da Mulher pro- — do campo: “A ideia do Fó- no do DF e de parceiros | na] Parque dos Ipês (Cri- contar com reserva de volu- 
moveuas* Reuniãodo Fó- rum é ouvir as demandas — não governamentaiscoma | xá), em São Sebastião. memínimo correspondente | 
rum Distrital Permanente de mulheres que vivem na — proposta defacilitaroaces- | obra dará melhores condi ao consumo médio di: 

das Mulheres do Campo — zona rural do DF. Assim, — so da população a diversos | cães de abastecimento de Com essa reserva, os usu- 
e Cerrado de 2021. O en- — juntas, nós podemos for- — serviços públicos, como | água potávelem todaare- — ários são menos afetados 
contro reuniu mulheres mular propostas de polí- saúde, trabalho e direi- gião. com ainterrupção no forne- 

que estão à frente de as- ticas voltadas à promoção tos sociais. Desde junho. o Para a realização dos cimentodeágua. 
sociações, redes e conse- dos dir das trabalha- — projetovisitou ii pontosdo | trabalhos, será necessário 

Thosligados a movimentos — doras do campo e do cer- — DF, como o Acampamento | interromper o fornecimen- 
de luta pela terra, além de radoegarantirmaisacesso Marielle Franco, em São | to de água durante todo o 

representantes de diver- aos nossos serviços”. Ase- Sebastião; a Comunidade | gia, das Sh às 22h, no Se- 

sos órgãos do Governo do  cretária ainda destacou Rural Fazenda Larga, em | tor Habitacional Parque dos 

Distrito Federal. A secre- — quefoiduranteasreuniões — Planaltina. Ipês (Crixás) e na ONG Cá- 
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EXTRAVAGÂNCIA DE 
CASAMENTO BILIONÁRIO 

m casamento que está dando o que falar, não apenas pelo nome da noiva, mas tam- 
l bém pela ousadia e extravagância do modelito que ela usou. A atriz e modelo Ivy Get- 

ty, bisneta do magnata do petróleo J. Paul Getty, trocou as alianças com o fotógrafo 
Tobias Alexander Engel em cerimônia religiosa naq Califórnia, usando um vestido feito de vi- 
dros quebrados e um véu bordado com violões e nozes. O criador de tamanha ousadia foi Jo- 
hen Galliano , que fez a roupa sob medidas para a Maison Margiela. O estilista foi amigo de 
seu falecido Pai e o preferido de sua avó Ann Getty.No mundo de um simples mortal, imagi- 
nar uma coisa dessas não passaria de loucura. No universo onde o dinheiro jorra iguala água, 
a criação pode virar moda. Por aqui, alguém se habilita a tamanha ousa« 

Abilionária sendo grrumada 
paraa cerimônia 

InyTobias e as daminhas que modelitos também fora dos padrões. A poderosa noiva com seu vestido de cacos de vidro 

FEIRA DO ARTESANATO a 

Começa amanhã, no Complexo Cultural Funarte, quinta-fei- | O Lounge Brasal recebeu convidados para o Open Day, movimentando a Ca 
1º Feira Nacional do Artesanato e das Flores de Brast- | Brasal, Osório Adriano Neto e a gerente marketing da Brasal Incorporações, Cristi 

à. O evento é gratuito e vaiaté o dia 15, com showsde Plebe | imprensa e formadores de opinião que puderam conferir o espaço criado pelas arquitet 
Rubee14 Bis. À programação incluiespaço gastronômico, | Carolina Nathair e Carolina Gomide. Fotos de: Myke Sena 
palestras, fazendinha, eshows musicais teatraisem área 
coberta. Aabertura ficará por conta da cantora sertaneja 
Makena, dast9hàs 23h 

NIVER 

Uma salva de palmas para o cirurgião plástico Carlos Carpa- 
neda, que hoje troca de idade. Ele comemora a data na inti- 
midade da família, mas recebendo muito cumprimentos, não 
apenas pelo seu aniversário, mas também pelo belo trabalho 
que vem realizando e que, cada vez, enaltece mais onomede 
Brasília, no mundo da cirurgia plástica. 

aCor. O vice-presidente do Grupo 
ne Maruyama, receberam 

Karolyne Meneze: 

ADEUS 
Ontem, Iris Rezende nos deixou. Umagrande perda, nãoape- 
nas para Goiás, mas para o Brasil. Homem público, político 
que exerceu com dignida ia, os cargos de go- 
verr 
grande legado. Para sempre será lembrado. Nossa solidarie 
dade ao povo de Goiás ia, a vitiva, nossa quer 
amiga, dona Iris eseus familiares Key Coe Anda Pra Cisne Alinne Adin Neto 
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MUNDO E Chanceler brasileiro participou da abertura de curso sobre agronegócio 

Governo quer aumentar promoção 
do agro brasileiro no exterior 

Oministro das Relações Brasi, servidores do Ministério 
Exteriores, Carlos França, , ç da Agricultura (Mapa) e institui 
disse queo governo quer re- ções vinculados e servidores do 
cuperar é aumentar o nú- 5 Ministério da Economia. 
mero de ações presenciais e DE De acordo com França, será 
híbridas para promoção do a importante a atuação desses ser- 
agronegócio brasileiro no vidores na concepção de inicia- 
exterior, tivas de inteligência e promoção 

Com a perspectiva de comercial do setor no exterior. 
melhora das condições sa- Segundo ele, a intensificação da 
nitárias da pandemia de atuação conjunta dos ministé- 
covid-19, segundo ele, será rios das Relações Exteriores e da 
possível ampliar a parti Agricultura resultou na abertura 
pação de pequenas em de 167 novos mercados no exte- 
empresas em feiras inter- riora produtos brasileiros, desde 
nacionais no ano que vem. 2019. meta é superar a marea 

m muitas embaixadas e de 200 mercados abertos antes 
consulados, queremos re- nossa meta tem que ser intensificar a. raedição do curso O Brasil no Agrone- do final deste ano. Para isso, de 
forçar o modelo híbrido de encontros, — prospecção de oportunidades e desa-  gócio Global realizado pelo Insper em acordo com França, desde o ano pas- 
comsessões de exposiçãoedegustação — fios em segmentos específicos. Essa . uma parceriacoma Fundação Alexan- Sado o Itamaraty criou setores agrico- 
de produtos seguidas de participação . prospecção ausilada por estudos de . dre Gusmão, vinculada ao ltamaraty.. lascom funcionários exclusivos para a 
virtual de empresários brasileiros atu- mercado”, disse. França participou, A ão é oferecida a diplomatas. promoçãodos interesses do agroneg- 
antes no setor”, explicou. “Creio que — nestaterça-feira, da aberturada tercei. funcionários da Apex- cio brasileiro em 46 embaixadas. 

ONS O Operador Nacional . a suspensão foi anunciada — a garantia de suprimento (SIN). “OONS n- 
do Sistema Elétrico suspen- na semana passada. de energia em 2021 são os — da que o processo de VD 
deuo programa de Respos-  Segundoa ONS,jáexis- principais motivadores da . gerouaprendizado relevan- 

suspende  iavolimáriada Demanda te partia de mprimer. . decido Operador er... lepra uso e peraa eg 
(RVD). O programa previa to de energia até o fim do plicou a ONS, em nota. Ao. lação de Resposta e destaca 

programa de cgmesodecompens: ano uma das ras dade. mesmo tempo 4 ONS ão. quentes sc 
ã financeira a empresas . cisão de suspender o pro- . descarta reativar o progra- nais de comunicação para redução do a nanarir gama nem acima. ma 0 ano qu ve a aconpameno st 

consumo de oconsumo por períodos de daschuvas. “A melhora das — seja necessário. Também — dições de atendimento que 
quatro e de sete horas por condições hidroenergé- — continuará acompanhan- . informará oportunamente 

energia dia. O RVD foi anunciado — ticas, a efetividade des- — do o atendimento do Sis- . a reabertura das platafor- 
em agosto pelo governo; já. sas ações emergenciais e — tema Interligado Nacional mas caso seja necessário”. 

T Precomédio 85 mil pessoas podem ter 

ALUNA da gasolina no benefício do INSS suspenso 

PALMA DA pais é de 
$ 6,71 Cerca de 85 mil se- 

gurados do Instituto Na- 
O preço médio do litro cional do Seguro Social 

da gasolina comumnospos- (INSS) que recebem o be- 
tos de combustíveis no país. nefício por incapacidade 
chegou a R$ 671, nasema- | temporária (antigo au- — dos convocados pode ser 

(IL maentregideoutubroeéde  xílio-doença) podem ter consultada no Diário Ofi- 
novembro. Ainformaçãofoi o benefício suspenso até. cialda União. Desde julho, 
divulgada na segunda-feira amanhã (11). Eles foram — o órgão está enviando ca 
(B)pela Agência Nacionaldo |. convocados pela operação tas a 170 mil segurado 
Petróleo, Gás Naturale Bio-  pente-fino do órgão para As perícias começaram 
combustíveis (ANF). fazerem perícia médicaa em agosto. Quem recebe d 

Porém, o valor do fim de verificar possíveis a notificação tem 30 dias, o 
irregularidades. a contar da data de rece- 

27 de setembro, bimento informada pelos 
RS 5,29, na cidade paulis- o INSS convocou 95588 — Correios, para agendar o 
ta de Atibaia, e chegando a segurados para agenda- — procedimento. De acor- 
R$ 7,99, na gaúcha Bagé, rem perícia médica até do como INSS, as pessoas 
na fronteira com o Uruguai de novembro. Segundo o convocadas por meio do 
Nas maiores capitais, ovalor Órgão, até agora somente — Diário Oficial não foram 
médio em São Pauloéde RS 10.397 marcaram o exa- localizadas nos endereços 
634 NoRio amédiadaga- me, com 85.191 passíveis. da base de dados do órgão 
solima comum é de R$721. de perderem o auxílio de ou receberam a carta de 
Em Brasília opreçomédioé | incapacidadetemporária. notificação, mas não mar- 
deR$71. A relação completa  carama perícia médica. 
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POLÍTICA BH Famílias atendidas pelo Bolsa Família migrarão sem recadastramento 

Presidente edita decreto 
que regulamenta o Auxílio 

O presidente Jair Bolsona- 
roeditou o decreto que regula- 
menta o novo programa social 
do governo federal, o Audio 
Brasi. O documento foi publi 
cado no início desta semana 

estra do Diário Of- 
ão e prevê que todas. 

as famílias atendidas pelo Bol- 
sa Família serão migradas para 
o Aunílo Brasi, sem a obriga- 
toriedade de recadastramento. 

No Auxílio Brasi, a cesta 
de beneficio foi alterada e pas- 

VA 

sa de seis para três: - Benefi-  -BenefiioComposiçãoFa- jovens de até 17 anos, será di- 
cio Primeira Infância: no valor . miliar; no valor mensal de R$  recionado também a jovens de 
mensal de R$ 130 por pessoa 65porintegrante-diferenteda — 18a21anos incompletos, como 
contempla famílias com eriam- atual estrutura do Bolsa Famí- . objetivo de incentivar esse gru- 
gas até 36 meses incompletos. Tia, que mita o beneficio aos — po a permanecer nos estudos 

para concluir pelo menos um 
nível de escolarização formal. 
Nocasodesses dois primei- 

ros benefícios, considerados 
em conjunto, serão pagos até 
o limite de cinco beneficios por 
família - Benefício de Supera 
cãoda Extrema Pobreza: calcu- 
lado por integrante e pago no 
limite de um benefício por fa 
mília beneficiária - se, após re- 
ceberosbeneficiosanteriores, a 
renda mensal per capita da fa- 
mília não superar alinhada ex- 
trema pobreza, ela terá direito 
a um apoio financeiro sem li- 
nitações relacionadas ao nú- 

mero de integrantes do núcieo 
familiar. 

OMS alerta sobre nova fase de covid-19 
na Europa 

Odiretorexecutivo do Programa de 
Emergências de Saúde da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan. 
afirmou que a batalha da Europa-con- 
tra o novo coronavirus é uma “chama 
dadealerta” para o resto do milindo, 

É muito importante refletir sobre 
exemplo da Europa, que representou. 
mais da metade dos casos globais na 
semana passada, mas essa tendência 
pode mudar” disse Ryan. “Basta olhar 
para a curva epidemiológica da'mon- 
tanha-russápara saber que, quando se 
desce a montanha, geralmente se está 
prestes a subir outra”, acrescentou 

No início deste mês, o mundo ul 
trapassou 5 milhões de mortes desde o 
inicio da pandemia, marea que o secre- 
tário-geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU), Antónia Guterres, cha- 

1 de "novo limiar dolorosc 
A circulação do vírus não cessou, é 

oaumentoregi novas infeções 
dentro do território europeu demons- 
tra a tendência: há uma nova onda de 
covid-19 apropagar-se, 

Com a aproximação do inver- 
no, estação propícia à disseminação 
do SARS-C igilância dos n 
vos casos está na agenda dos gov 
nos europeus, Vários países estão 
preparando para retomar as medidas 

aplicadas antes do verão. A 
avoltou a sera epicentro” da eir- 
o do vírus, disse O porta-yoz do 

governo francês, Gabriel Attal. O presi- 
dente Emmanuel Macron determinou 

ue seja dada a dase de reforço da. 
cina aos franceses, deacurdo com aim 
prefisa local 
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ALG 
Ministro diz que preço 
do Petróleo vai subir 

O ministro de Minas é 
Energia, Bento Albuquer- 
que, disse na última terça- 
«feira (9), que o preço do 
petróleo deve subir mais 
com a chegada do inver- 
no no Hemisfério Norte e 
o consequente aumento 
do consumo. Em audiên- 
cia pública das Comissões 
de Infraestrutura e Tempo- 
rária para discutir as cau- 
sas da crise energética do 
Senado ele justificou a alta 
de preços dos combustíveis 
em 20241, “Por que houve 
aumento? Principalmente 
pela alta do petróleo, 60% 
só em 2021, é com tendên- 
cia, comachegadadoinver- 
no no hemisfério norte, de 
subir um pouco mais”, de- 
clarou Albuquerque. 

Aos senadores, Albu- 
querque destacou que em- 
boraaproduçãode petróleo 
no Brasil tenha aumenta- 
do em 2021, no restante do 
mundo, ela diminuiu, oque 
teria gerado uma crise de 
oferta e demanda. Ao citar 
o preço do barril de petró- 
leo, outro fator destacado 
pelo ministro para a alta 
da gasolina e do diese, foi 
a desvalorização do realem 
comparação ao dólar. “O 
preço saiu de US$ 66, em 
janeiro de 2020, é o valor 
subiu, hojeestáem US$ 84 
Eseformos ver a desvalori- 
zação cambial, o dólar saiu 
deR$ 4 emjaneiro de 2020 
e hoje está em R$ 5,55. 1s- 
so tudo leva a aumento nos 

preços dos combustíveis” 
segundo pesquisa da 

Agência Nacional do Petró- 
leo, Gás e Biocombustíveis 
(ANP), na média nacional, 
a gasolina foi vendida a R$ 
6,71 porlitro, alta de 2,2%, 
ainda com repasses do úli- 
mo regjuste promovido pe- 
la Petrobras, de 7%, no fim 
de outubro. Em Bagé, no 
RioGrandedo Sul, olitrodo 
combustível é o mais caro 
do país, cerca de R$ 7,999. 
Ovaloré recorde desde que 
aagência começou a compi- 
laros preços dos combusti- 
veisem 2002. 

O diesel também te- 
ve alta e custa, em média, 
R$ 5,339 por litro. O valor 
é 2,4% superior ao pratica- 
do na semana anterior. E 
outubro, a Câmaraaprovou 
um projeto que muda a re- 
grasobre o ICMS (imposto 
estadual) de combustíveis 
Pelo texto, para baratear 0 
preço da gasolina, o tribu- 
to deve ser aplicado sobre 
o valor médio dos últimos. 
dois anos. A proposta, alvo 
de críticas de governado- 
res, está parada no Sena- 
do, O ministro também foi 
cobrado a falar sobre o alto 
custo da energia elétrica no 
país. Astarifas, ressaltaram 
os senadores, pressionam 
a inflação e prejudicam 
principalmente as famí- 
lias de baixa renda, além 
de atrapalharem a retom 
da econômica do Brasil no 
pós-pandemia. 
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MICHELTORONAGA & TÚLIO VILLAFARE 
Contato: redacaotBStalheres com.br 

ana (MT Su stá aberta a temporadas brancas no p Comanda pelo ebef Roy Peterson, a asa prepamas um, 
men exlusivo, que será servo a patrde 13 de novembro 
Cias na egião de Ala o interior da si, sete uma 
es por amo, mete mês, aiii ão e grade apro pelos 

amantes da gastronomia. O bessilien 
(61) 9920 
had de fonte trufas brancas e nhoque ala Rosana (R$590, 

e já podem ame a rm pe 
392, Entre o patos está um sucuento carr de cundeiro compor 

Or 
misma marea FI Gelao com à 

e Café reformula toda a ss linha de sem per 
ma parceria com a Dio Ni 

Gelato, À delícia agora passa a contar com os pros em dis 
formatos: pote de 500 ml (mama) e picolé. linha 
saberes Franecina e Pistache laliano no formato pote 500 ml 
cm sab reina, Pitaebe laiano, Baunilha Madagancar 
e Chocolate Europeu no formato pol Os sorvetes ão fe 

ricas rutriia, além de sevem 
com reduzido tos col 

de Madago pistache italiano e hunilha provida da reg 

A churrascaria Buffalo Bio (Colônia Agricola Sa- 
a Chácara 35 - Marginal da EPTG sentido Ta 
lança paes de confrtemizações paruo fim 

ddeano, Voltado para grupos acima de 20 pessoas os pa 
sau sem álcool, 

18320 
cotes podem incluir bebidas alcoóli 
alémdo rátzio, Oespaçotem capacidade para 
pessoas. Jáo salão privativo comporta até 150! 
Osvalores variam de acordo como número de pessons e 
serviços escolhidos, Reservas e orçamentos através dos 
telefones: (61) 3397-2443 ou 3397-2446. Já o rdzio 
estácomo valor promocional de R$ 69,90 

O Cafe de La Musique (Set ramação. Em de Clubes Esportivos Sul) está com uma intensa pe 
parceria coma importadoca Del Maipo, u Festival de Vinhos acontecerá as três quartas-feiras (hoje 
124) Aa 
tes, vinhos b 

enta um formato de rodízio o m 12 ídulos de ierentes países, entre espuma 
» R$99, enodiadocve os rosés e tinhas, Os ingressos antecipados custam R$ 8 

As quintas-feiras (11, 1825), éa vez do Festival da Culinária Mali 
Edu Re 
próximos almoços de domingo (14, 21 e 28), das 12h às 15h. À novidade é dedicada aos cortes 

ações: (61) 999836016. 

a. sob responsabilidade do che 
+. com curadoria da chef Lu Veronese. Poe fim, o Cafe na Brasa acontecerá durante os três 

ciais assados na pala. lu 

a 

Para maisnotíias, acesse: wwny. talheres. com.br 

canto don espa ada mu ao reena acon ce ma 

TEATRO MR Espetócuo aooricce em temporada viuci gratuita até 21 de novembro 

“Cartas Libanesas — A Imigração 
na Formação do Brasil” 

Oespetáculo Cartas Liba- 
nesas — A Imigração na For- 
mação do Brasi” ganha nova 
temporada online entre 5e 21 
de novembro. Idealizada e es- 
trelada por Eduardo Mossri, 
a peça conta a história de Mi- 
guel, um jovem libanês que 
vem parao Brasil como intui- 
to de prosperar e voltar à sua. 
terra, onde deixou a esposa 
grávida 

Ao mesmo tempo em que 
se encanta com o país, ele pre- 
cisa enfrentar o preconceito, 
as dificuldades com a língua e 
asaudade da família. Asapre- 
sentações acontevem de sexta 
a domingo, com distribuição 
gratuita de ingressos pela pla- 
taforma Sympla. O patrocínio 
éda ELETROBRAS FURNAS. 

Escrito a partir de cartas 
reais trocadas entre os avós 
baneses de Eduardo Mossri 
no início do século passado e 
de relatos verídicos de outros 
imigrantes, o monólo 

umolhar para a imigração na 
formação do Brasil, levantan- 
do questões como identidade. 
cultural, preconceito, memó- 
ria, raízes, migração, ances- Thor Autor de 2015, tendo si- 
tralidadee direitoshumanos. do apresentada nos estados 

A dramaturgia é de José. de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Eduardo Vendramini e a di- Paraná, Piauí, além desessões. 

é de Marcelo Lazzarat- internacionais no Marrocos e 
to. Com uma nova roupagem no Líbano. 
parao audiovisual, “Cartas Li- 
banesas” tem figurino de Fau- 
se Haten e trilha inédita de 
Gregory Slivar, composta es- 
pecialmente para a tempo- 
rada online. Além de Moss, 
Lazzaratto e Haten têm as- 
cendêne Moss- 
ritambém assina o roteiro da 
versão audiovisual de “Cartas 
Libanesas”, ao lado Karen Me- 
nattie Flavio Barvllo 

Por “Cartas Libanesas”, 
Eduardo Mossri foi convid 
do para estrelar a novela *Ór- 
fiosda Terra”, de Duca Rachid 
é Thelma Guedes, na Rede 
Globo, com um papel de des- 

taque de um médico sírio em 
situação de refúgio, A peça foi 

a aos prêmios Shell, 
e Aplauso Brasil de Me- 

libanesa, 

lança 

Japan House promove lives gratuitas 
Sempre com mediação do 1 mil pessoas, entre staf 
jornalista Marcelo Duarte, . voluntários dos jogos; e Wa 
todos os eventos do projeto ter Rodrigues, atual coorde- 

nador do Núcleo de Pesquisa. 
e Design do Salão de Ino- 
vação, Sustentabilidade e 
Design Inspiramais. Na co! 
versa, os designers comenta- 

Explorando conteúdos 
sobre tecnologia, criativida- 
de, arquitetura, ciência, es- 
portes, entre outros temas 
ligados à cultura japonesa, 
a Japan House São 

contam com tradução simul- 
tânea em português e japo- 
nês. 

A próxima live, no dia 
de novembro, às 20h, reuni- 

lo re- 
aliza o projeto “Criadores”, 
uma série de bate-papos vir- 
tuais com profissionais da 
música, design e artes que 
atuaram nos bastidores dos 
Jogos Olímpicos e Para- 
límpicos de Tóquio 2020. 

Espetáculo As Olimp(ijadas — O 
Japão é Aqui invade escolas do DF 

ecanto 

rá o designer japonês Sota 
Yamaguchi, responsável pe- 
lo design dos uniformes da 
cerimônia de vitória utiliza- 
dos por aproximadamente 

rão sobre processa criativo 
eo pensamento em relação 
a sustentabilidade nas suas 
produções para acriação dos 
modelos. 

competir 
por meio de 

r físico. Queremos le 
utra visão dos esportes, 

com humor para as escolas, emcartaz nesta quart 
aqui 

feira, 
ohgo, a-eira, às 

s 10h30, no Centro de 
Médio 03 da Ceilân- re ta Anderson Floriano, 

QNM 13 - Ceilân- Hierofante 
rodução é gratuit 
Anderson Floria- 
errado, Edmilson 

lão vida 
rivais nos pal- 

atecea disputa 
ertidadosjogos 

tas vão interpretar de forma 
cômica modal 
tênis, marcha atlética, luta 

Braga TauãF com 

greco-romana, arremesso de 
peso, espartes aquáticos, fu- 

podem periBncer tebole ginasta rítmica 


