
GRAFITE TOMA 
CONTA DE ÁREAS. 
PÚBLICAS NA W3:! 
Vinte e sete grafiteiros e grafiteiras foram pré-selecionados para pintar 

as paradas da avenida W3 Sul. O resultado provisório foi publicado ne: 

quinta-feira (11.11), no Diário Oficial do Distrito Federal (SDDC), e cabe 
recurso fundamentado. Foram 208 inscrições. A intervenção artistica estás 

eDrogramada para 27 e 28 de novembro, e 4 e 5 de dezembro Página 04 

IBGE PREVÊ SAFRA RECORDE 
DE GRÃOS EM 2022 
A primeira estimativa para a safra 

agrícola de 2022, divulgada pelo 
IBGE, prevê a produção de milhões 
de toneladas de grãos, cereais e 
leguminosas PÁGINA 06 

APROVADA A REGULARIZAÇÃO 
DE MAIS TRÊS CONDOMÍNIOS 
EM SOBRADINHO Il 
Vivendas Campestre, Vivendas da 

Serra e Recanto dos Nobres possuem, 
juntos, 989 habitantes 

PÁGINA 03 

SAÚDE LOCAL 

CLDF APROVA CRÉDITO SUPLEMENTAR DE 

R$ 184,60 MILHÕES PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS | 
Os recursos serão destinados ao Fundo de Saúde do DF. De acordo INCENTIVO A FORMAÇÃO 
com a justificativa do governo, a suplementação permitirá o regular DE LIDERANÇAS FEMININ AS 
funcionamento das unidades públicas de saúde. O crédito suplementar 

será financiado pelo excesso de arrecadação. Os deputados Secretaria da Mulher lança edital para 

distritais também aprovaram o projeto do Executivo, que abre crédito seleção de empresa que vai realizar a 
suplementar à Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 8,76 milhões capacitação desse público, por meio do 

Página 03 programa Empodera 
PÁGINA 04 
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rica LS: 
| E Empresas podem doar legumes, frutas, cames e lácteos 

=== 

“  Regulamentado programa 
aee es “o = 

=. sobre doação de alimentos sobre mortes na 

pandemia O governo federal re- — do, no Brasil equivale, você o cadastro no portal, para 
gulamentou ontem (11) o. com esse desperdício, po- pleitear a isenção do ICMS. 

Penn ea | Programa Brasil Fraterno der alimentar 60 milhões — A plataforma reúne um ma- 
K Comida no Prato para faci- de pessoas”, destacou Bol- pa georreferenciado com 

USA CSS | títar doações de alimentos — sonaro. dados completos de ban- 
Dao SEE | por empresas coma possi-— Oobjetivodo programa — cos de alimentos incluídos 
Ie | bilidade de isenção do Im- — é conectar empresas inte- — na Rede Brasileira de Ban- 

posto sobre Circulação de — ressadasemdoaralimentos cos de Alimentos e permi- 
Mercadorias e Serviços e instituições habilitadas a teocadastro de institui 

IS | (icms). Acerimônia foire- — recebê-los. A portaria hoje que poderão receber as do- 
ão pelo o que fizeram alizada no Palácio do Pla- — assinadatemomanualope- ações diretamente, em cada 

nalto, em Brasília, com a — rativodedoaçõesno âmbito — unidade da federação. 
presença do presidente Jair. do programa de seguran-  Oprograma Brasil Fra- . assim, até outubro, mais. ecritérios deisenção. Como 
Bolsonaro, ministros, re- ça alimentar e nutricional . terno foilançado emmarço — de R$ 42 milhões emvalor o ICMS é um imposto es- 
presentantes do setor de . e cria um selo de reconhe- . deste ano, mas, de acordo — de alimentos já foram doa- — tadual, a medida precisou 
alimentoseoutraspersona- cimento para as empresas . com o ministro da Cidada- dos com a isenção. Segun-  seraprovada pelo Conselho 
lídades, quese coneetarem ao servi- ia, João Roma, a isenção . do João Roma, a portaria Nacional de Política Fazen- 
"Quando se fala quem — qoerealizaremdoações. do ICMSparaempresasdo- de regulamentação deixa. dária(Confaz) quereúneos 

torno de 0% [dealimentos Quem pretende fazer — adorasera uma possibilida- . claro as responsabilidades . secretários estaduais de 
produzidos] é desperdiça- as doações pode preencher — de pouco conhecida. Ainda e procedimentos de doação zendae Economia. 

610 milmortes de brasile 

Ministros apresentam ao Mercosul ações | Criação do Sistema 
no combate à pandemia Nacional de Educação 

O Ministério da Cida- — ciaatéaterceiraidade”. [são observados] quando | Foi aprovado por una- . nizar políticas, programas e 
dania promoveuontem (11) =Programas como o fazemos enquete junto aos | nimidade pela Comissão de ações da União, dos estados 
um seminário, no âmbito — Bolsa Família, que foi re- . prefeitos das cidades fron- | Educação (CE) na quinta- e dos municípios na área, 
do Mercosul, onde apresen- estruturado, foram funda-  teiriças. Eles dizem isso, que | -feira (11) o PLP 235/2019, emarticulação colaborativa. 
touasaçõeseas políticasso- mentais para enfrentar essa a construção do Mercosul | que ria o Sistema Nacional Entre as diretrizes do siste- 
ciais do governo brasileiro rise causada pela pande- facilitou a vida do cidadão. | de Educação (SNE). A ma- ma, estão a de universalizar 
no combate à pandemia. mia. O auxílio emergencial Temos muito o que apren- | téria segue agora para de- o acesso à educação básica 

“Em meio a uma das — executoumaisde R$ 359bi- — derecompartilhar comnos- | cisão final em Plenário em 
maiores crises humanitárias tingindo mais de 68 sos sócios do bloco”, disseo | regime de urgência e, caso — dade; erradicar o analfabe- 
de nossa história, o governo milhões de beneficiários”, chanceler brasileiro. aprovada, será enviada para. tismo; garantir equalização 
federal estendeu a rede de — acrescentou Oministrodas  Elelembrou que, emal- | análise na Câmara dos De- de oportunidades educa- 
proteção social, diminuiu a Relações Exteriores, Car-  gumas situações, o Bra- | putados. A informação de . cionais; e articular os níveis, 
extrema pobreza significati- los França, disse que oMer- sil ajudou outros países no | que a matéria seria votada. etapase modalidades de en- 
vamente no Brasile reduziu . cosul tem proporcionado . combate à pandemia, em | nesta data havia sido adian- sino. O texto aprovado pela 
a desigualdade a patama- — benefícios em termos deci- especial por meio do pro- | tada pela Agência Senado CE foiumsubstitutivodo re- 
res históricos”, disse o mi dadania para as populações grama Diplomacia da Saú- | em 29 de outubro, apósen- ator, senador Dário Berger 
nistro da Cidadania, João — dos países membros. “Ain- de, equeo tempo gasto para | trevista com o presidente — (MDB-SC). Ele acrescentou 
Roma, ao abrir 0 seminário da que a imprensa dêmuita o trânsito de veículos que | do colegiado, senador Mar- aperfeiçoamentos à reda- 
Fortalecimento das Polít- ênfase aos aspectos econô- . atravessam fronteirascarre- | celo Castro (MDE-PI). O. ção e incluiu trechos, como 
casSociais durantea Pande- micos do Mercosul, o que — gando oxigênio medicinal, | sistemadeveriatersidocria- o que prevê a criação de co- 
mia: Impactos e Lições para vemos é que o bloco éuma — medicamentos e equipa- | do até junho de 2016, como — missões de gestores dos três 
o Futuro. Segundo ele, sua. conquista da cidadania pa- mentos foi diminuído con- | previsto no Plano Nacional níveis de governo. Dário 
pasta fortaleceu programas . ra os cidadãos dos nossos. sideravelmente. “Saúde e | de Educação (Lei13.005,de — considerou o SNE a política 
sociais eapoiou a população. países, Isso fica claro quan- — recuperação pós-pandemia | 2014). É essa omissão queo mais importante da educa- 
mais vulnerável, “investin- doanalisamososganhosem foram temas importantes | PLP, de autoria do senador ção brasileira e afirmou que 
do mais de US$ 65 bilhões. relação à previdência social, durante a presidência pro | Flávio Ams (Podemos-PR), esta quinta-feira de votação 
em políticas socioassisten- no Estatuto da Cidadania. — temporedo Brasinobloco”, | buscacorrigir. OSNEtemo . do PLPentrará para a histó- 
ciais desdeaprimeirainfin- Ganhos muito concretos. acrescentou. objetivo dealinhareharmo-  riada Comissão. 

mi A Bs Comicaço Lia | prio imiç 7 Gilberto Gil é eleito para a Academia 
semear rmgusta | a Brasileira de Letras (GAS) Quadra eo 7. | pre Guilherme Nesciento Premiere Nasimento 
Shoes aba Aa. | Ee Cf Ho Queime si Com 21 dos 34 votos mia Brasileira de Letras . critor Ricardo Daunt. Os 
ari Pra possíveis, o cantor, com- (ABL), do jornalista Muri- acadêmicos participaram 
Time ss 673 Camião Mano A Queima Tel: 3223-3410 pasitor e ex-ministro da lo Melo Filho. da votação de forma pre- 

ia a. Canis social Mare Gale Cultura Gilberto Gil foi Os outros dois con-— sencial ou virtual, sendo 
pricdadedofpíicom eleito hoje para a cadei- correntes foram o poeta que um deles não votou 
rreidencgcomde ra número 20 da Acade- — Salgado Maranhão eoes- — pormotivo de saúde. 
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CC jfades 

Aprovada regularização DE BA suplementação permitirá o regular funcionamento das unidades púbicas de saúde | 

de mais três condomínios 
sta to comi CLDF aprova crédito suplementar 

ária avança a passos largos três projetos, alcançamos 
no Distrito Federal. Exem- um número expressivo de . mo 
plochrodisso o tmbalho . regularizações aprovadas d e R 1 8 4 60 m ilhões 
realizado pelo Conselho de — desde 2019 até agora”, afir- 3 
Planejamento Territorial mou Mateus Oliveira. “O 
Urbano do DF (Conplan). que mais vejo de impor- | A Câmara Legisla- to das unidades públicas homologação de três con- ICMS às operações com 
O colegiado aprovou por — tante nesse processo são | tiva do Distrito Federal — de saúde. O crédito suple-— vênios de ICMS. Foi apro- aceleradores lineares desti- 
unanimidade de votos, em as aprovações ambientais | aprovou o projeto de lei. mentar será financiado pe-  vado o projeto de decreto — nados à prestação de 
reunião virtual na quinta- e urbanísticas, necessá- | nº 2348/2021, do Exe- lo excesso de arrecadação. — legislativo nº 207/2021,  cosdesaúde. 
ira (11) os projetosurba- rias para completar a infra- | cutivo, que abre crédito Os deputados distritais que homologa o Convênio 

nísticos para regularização estrutura desses locais e | suplementar à Lei Orça- também aprovaram nesta ICMS nº 135/2020, conce- 
de três áreas no Setor Ha- evitar danos maiores”, res- | mentária Anual novalorde — quarta-feira o projeto delei — dendo isenção do ICMS às 
bitacional Contagem, em saltou. Para o conselheiro | R$ 184,60 milhões para a. nº 2346/2021, do Executi- saídas de óleo lubrificante 
Sobradinho II, chamadas relator dos projetos e re- | aquisiçãodeinsumoseme- vo, que abre crédito suple- — usado oucontaminado. 
Vivendas Campestre, Vi- presentante da Federação | dicamentos até o final de mentarà Lei Orçamentária Também foiaprovadoo 
vendas da Serra e Recanto . dos Inquilinos do Distrito | 2021, além de quitar des- Anual no valor de R$ 8,76 PDL.nº 208/2021, que ho- 
dos Nobres. Juntos, os lo- — Federal (FID-DF), Guilher- | pesas de anos anteriores. . milhões, em favor do Fun-— mologaos Convênios ICMS. 
cais possuem o total de 315. me Morais, a política de re- | O projeto foi aprovado por do de Assistência à Saúde 210/2019eICMS13/2020, 
lotes e 989 habitantes, que — gularização traz benefícios | unanimidade, com 9 votos — da Câmara Legislativa do. que concedem isenção do 
aguardavam há anos pelo — à população. favoráveis, e segue agora à Distrito Federal (Fascal).O ICMS nas operações com 
andamento do processode “Esses condomínios lu- | sanção do governador Iba- . crédito será financiado pe- medicamentos destinados 
regularização. Parao secre- tam há anos pela regulari- | neis Rocha. lo superávit financeiro da . ao tratamento dos porta- 
tário de Desenvolvimento — zação das suas moradias. E | Os recursos serão des- — remuneração de depósitos. doresdo virusda AIDS. 
Urbano e Habitação, Ma- a equipe técnica da Seduh | tinados ao Fundo de Saá- — bancários de fundos e re Por fim, os deputa- 
teus Oliveira, a aprovação nos respaldou e nos deixou | de do DF. De acordo com . cursosprópriosdosfundos. . dos aprovaram o PDL nº 
dos projetos é um reflexo. muito tranquilos em votar | a justificativa do governo, — Apropostarecebeu 19 votos 209/2021, que homologa 
de todo o trabalho iniciado pela aprovação”, comen- | a suplementação permiti- — favoráveis Ainda nasessão — o Convênio ICMS 66/2019, 
em 2019 paraatenderapo- tou. rão regular funcionamen- de hoje, a CLDF aprovoua que concede isenção do 

| 
Por'onde você olha, 
“tem investimento 
do GDF na saúde. 

O 
Drº Anna Déborah de Sá Vaz Gontijo 

Contratada em março 2020 
| 
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Ml Btrito Federal 

ARTE BH A intervenção artística está programada para 27 e 28 de novembro, e 4 e 5 de dezembro 

E ] 
Projeto incentiva 
a formação 
de lideranças 
femininas 

Mulheres do Distrito Fe- 

deral terão oportunidade de 
receber capacitação gratuita 
para atuarem como lideran- 
ças em suas comunidades. 
Esse é o objetivo do progra- 
ma Empodera — Formação 
de Mulheres Líderes, inicia- 
tiva da Secretaria da Mulher 
(SMDF). Para isso, a secre- 
taria vai selecionar e remu- 
nerar uma organização da 
sociedade civil — sem fins lu- 
erativos e com experiência 
em execução de projetos so- 
ciais e de qualificação soci- 
al — para elaborar e aplicar 
propostas pedagógicas e me- 

W3 Arte Urbana pré-seleciona 27. amas: 
muito sobre empoderamen- E H ' to e sobre mulheres exerce- 

artistas grafiteiros e pe raça mas precisamos disponibi- 
lizar os caminhos necessári- 

Vintee sete grafitirose . tá programada para 27€ 28 de Transporte Mobilidade . certame contou com núme- preliminar, cabe recursode- | os Eissoqueo Empodera vai 
grafiteiras foram pré-sele-  denovembro,e4edede- do Distrito Federal, Secre- ro recorde deinscriçõesem . vidamente fundamentado, | oferecer, Vamos apresentar 

zembro. taria de Projetos Especiais. editais do segmento, desde. queseveserapresentadoem | os instrumentos as estratê- 
que vai investir. e Administração Regional. olançamentoda Polticade . cinco dias corridos a partir |. giase a capacitação necessá- 

resultado provisório fi pu- R$ 8imil épartedo projeto . do Piano Piloto (RA). Com . Valorização do Grafite em . desta sexta-feira (12) e en- |. ros paraquedas possam ser 
blicado na última quinta- . derevitaização do local por . cachê no valor de R$3 mil. 2018, totalizando 208 can- . caminhado atéas 23h59 do | articuladoras, mobilizadoras 
“ira (1) no Diário Oficial. meio da arte urbana e con- cada grafteiro selecionado  didatos. Houve aumento último dia do prazo (16) ao | eatuar nas suas comunida- 
do Distrito Federal (SDDC), ta com a parceria da Secre- fará sua intervenção artisti- no número de propostas de. e-mail cgdfocultura.dfgov. |. des”, explica a secretária da. 
ecabe recurso fundamenta-  taria de Estado de Governo ca de tema livre em uma pa- no total, com br, conforme modelo de re- | Mulher do DF, Ericka Filip- 
do. Foram 208 inscrições. do Distrito Federal - (Se-  rada de ônibus da W3 Sul, — 12 classificadas na fase pre- curso presente na aba “Edi- | pelli 
A intervenção artística es- gov), Secretaria de Estado coma áreatotalde20m2.0 liminar. Contra o resultado tais” do site da Secec. 

[copa 

Encontro vai debater cultura de paz no setor | Lançado edital para execução | Transtormação 
público do DF de obras no Jardim Botânico digital em 

A Escola de Governo do . é fomentar a visão holística. parte desta gestioapautade | A Agênciade Desenvol- - sentanteenentregadosen-| debate 
Distrito Federal (Egov) re- do ser humano, o desenvol- valorização do servidor, que | vimentodo Distrito Federal . velopes devem ser feitos até. 
alizará, no próximo dia 18, — vimento sustentável eaado- . propõe o reconhecimento é | (Terracap) publicou edital. o dia 25 de novembro, às | Teveinício nesta semana 
o Encontro de Cultura de — çãode práticas responsáveis. o desenvolvimento dos ser- | como objetivo de contratar 9. As obras previstas são | O tech talk Impacto Digital: 
Paz no Selor Público Ali- . por parte das entidades p-. vdores, através de inicia | Cr cogenhariacs necessárias umaverqueos | Conectividade Para ransir- 
nado ao clima de paz pro- . blicas. Participarão da aber- vas como ess, que Viamão | a ado qua Vez AueOs |. mar Redlidade Negócios eCi- 
movido ao longo de todo o turado encontro a secretária crescimento pessoal e profis- | bed P: Ro 4 o (86, Pa |“ gadãos— um bate-papo sobre. 
ano pela Secretaria Execu- executiva de Valorização e — sional, promovendo equilí- | de obras de implantação — vimentação e sinalização | q mundo digital no Sebrae- 
tiva de Valorização e Qua- — Qualidade de Vida, Adriana — brio aética, o respeito à vida, | de infraestrutura — drena- — são parte integrante da in- | qp gontro do Parque Tec- 
lidade de Vida (Sequali), o Faria, eapró-reitoradeMeio  obem-estarea produtivida- | BM urbana, pavimenta- — fraestruturabásica dos par- | molgojao de Brasília (Biotic), 
evento acontecerá das Bh às Ambiente da Unipaz, Regina de”, afirmou Clemente. ção, sinalização vertical e — celamentosdosolo urbano. |. responsável pela realização 

o auditório da insti- — Fittipaldi, convidada que mi- horizontal e meios-fios. A — As empresas interessadas |. doevento, em parceriacomo Rato nie dá licitação será realizada no. em participar da concor- | grupo Metrópoles. 

nliáqa ut La 

rão até a próxima terça (16) “Caminhos paraaculturade ag Fência já podem fazer o do- | Com o intuito de rever- 
para realizar as inscrições, paz”, O secretário de Econo- Ocritériodejulgamentoéo — wnload do edital por meio |. berar sobre transformação 
no site da Ego. O encontro mia, André Clemente, desta- menor preço, ou seja, será — do site da Terracap, na se- | digital, o encontro incluiu 
tem o objetivo de despertar ca que, desde o infeio desta declarado vencedor o lici- ção Licitações Compras/ | palestras direcionadas a seis 
asinergia entre o individual, — gestão, a secretaria promo- tante que apresentar a pro- — Serviços. Para acessar os | eixos temáticos educação, ne- 
o social e o ambiental, rumo  veações voltadas para a valo- posta mais vantajosa para demais documentos refe- |. gócios, comunicação, saúde, 
à sustentabilidade, com éti- — rização eo desenvolvimento a administração pública. O . rentes à Licitação Presen- 
ca e respeito à vida. A ideia — dosservidores do GDF. “Faz credenciamento do repre- . cialnº1/2021, 

A unidade do Na Hora — vai receber instalações mais objetivo é reformar comple- tanto, a população não fica- 
Na Hora de emsobradinho adminisra- modernas, tecnológicas, . tamentetodososespaços do . rásem atendimento durante 
Sobradinho “Pes Secetaria de Jusi- . confortáveis e seguras par — Nakoraatêonaldeo2a”, . ese periodo. A partir do dia 
ODradINhO ça e cidadania (Sejus), será — ra servidores, colaboradores — explica a secretária de Justi- 18 de novembro, a unidade 
f d fechada temporariamente . e usuários. “Essa é a nossa qaeCidadania, Marcela Pas- — vai funcionar no prédio do 

retormado  rarareformaapertirdapró- terceira grande reforma nas samani Acbra tem duração Centro Olímpico e Paralim- 
xima terça-feira (16).Olocal . unidades do Na Hora. Nosso . prevista de 60 dias. No en- — picodeSobradinho. 
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JANTAR 

TRANSFERIDO 

Gerson Monteiro Guimarães e Maria Cândida Leite Gui 
mante” deuma elize exemplar união. Poressem 

completando 

lías vão receber convidados 

CLIENTELA 
POLÍTICA 

adassee 
Muito bom 

DIA DA 
GENTILEZA 

No próximo dia 13, o projeto 
De de impac 

Sentimen 

das pessoa eee 
nos gestos emensagens. 

Marlene Galeazzi 

5 E sexra-semma, 12 0€ neve 

marlenegaleazziEgmail.com 

Novisima e bela geração de Brasília, dando exemplo e se prepa- 
rando para o futuro, Guilherme Nascimento Queiroz, nos 22 anos, 
cursa 8º semestre de Medicina. Sua metaé serum delicado pro- 
fissional na área em que pretende se especializar. 

Aadvogada Ana Clara Chaves de Almeida na solenidade em que 
recebeu sua carteirada OAB, como professor Bruno Antunes Ro- 
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ECONOMIA [E Produção será puxada pela recuperação da safra de milho 

Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística prevê safra recorde 

A primeira estimati- do aumento dos custos de pro- 
“va para a safra agricola de dução, os preços das commodi- 

, divulgada pelo Insti- ties agricolas como milho, trigo 
tuto Brasileiro de Geografia e soja estão altos, ajudados pe- 
e Estatística (IBGE), pre la valorização do dólar, fazendo 
vêa produção de 270,7 mi- o produtor aumentar 0 plantio 
Thões de toneladas de grãos, > e investir mais nessas lavouras”, 
cereais e leguminosas. De explica. O instituto prevé c 
acordo com o instituto, se To mento de 0,8% na produção de 
os dados do Levantamen- E soja, com 1,1 milhão de toneladas 
to Sistemático da Produção a mais; de 2,4% no algodão her- 
Agrícola (LSPA) forem con- báceo em caroço, com 84,9 mil 
firmados, será um recorde : toneladas, 12,8% no sorgo, com 
da série histór ada ERA 302,4 miltoneladas; 6 
em 1975, com um aumen- nátiea jão primeira safra, com 80, 
tode7,8% em relação às es- toneladas, e aumento de 9,8% no 
timativas deste ano, o que E feijão segunda safra, com previ 
representa 19,5 milhões de cquisa, Casios Barradas, além da pre- são de 101 mil toneladas. Por 
toneladas a mais. A expectativa do IB- visão de normalidade climática parao  trolado, a pesquisa estima quedas nas. 
GE é que a produção seja puxada pelo der1,1% para a primeira safra próximo ano, a alta do dólar incentiva. produções do arroz, de 3,9% ou 451,6 
milho, após umaquedagrandenasafra milhões de toneladas, e: a osprodutores de commodities. “Outra. mil toneladas; do feijão terceira safra, 
do grão deste ano, por causa do atraso a segunda safra, com 16.2 razão paraa perspectivaderecondediz deo,9%ou5.1miltoneladas,edotrigo, 
do plantio da segunda safra e da falta toneladas. Segundo o gerente da pes- respeito à questão econôm de10%0u785,8 miltoneladas. 

Banco formouasaidado diretor Fr. foda Ia Aee; Management SINDICATO DOS SUPERMERCADOS DO DISTRITO FEDERAL bio Kanczuk ao fim de seu e professor vinculado ao Ins- TAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA P + dd E : Central mandato em 31 de dezembro — per. É bacharel e mestre pelo 
tn oa o At RL AS o atuo Sala vt CLT A de Para chefiar a Dire- — Departamento de Economia 

gia: | | PIOMOVE tora de Polic Econômica, — da PUC no Rindeaei 
is 7167 a o presidente do BC, Rober-  ro,e PhD em economia. A Di- 

a alteração (ie coro ria Cen do ano 
pe ir na Diretoria. economista Diogo Abry Gui. Central é composta pelo pre- 

len. A nomeação cabe ao pre- . sidente e mais oito diretores. 
da República, após Conforme a Lei Complemen- Colegiada aprovação pelo Senado Fede-  tarnº 179/20: 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSÊMBLEIA GERAL 
ENTRAORDINÁRIA Abate de suínos Capacidade de armazenagem 

E ) aumenta, mas agrícola sobe no semestre 

pas ido no pin mmcancioso | | de bovinos cai ae 
peso om O abate de suínos subiu nível de armazenagem 

Ee 746% eo de frangos 12% no agricola no Brasil atingiu 
terceiro trimestre de 2021, 180,6 milhões de tonela- 

ti conforme mostram os pri- das no primeiro semes- 
pres á pa aaa meiros resultados da pro- tre deste an, volume 
avr ndo cade ção de een dução animal no período, na. superior ao do período 
Jo conhecimento da Assembleia Gra no Mem 1, respeitando o devida “comparação com o ao mes- anterior. O número de es- 

a Ea oa apivado o pato nom 2 nabecar au rata serem mo trimestre de 2020. Já o tabelecimentos de arma- ara pus Go pen Tg pn Ra pes abate de bovinos caiu 11,1% | zenamento cresceu 2,5% — quisa de Estoques, de ja- 
Pi eg namesma comparação. em relação ao segundo se- . neiro a junho deste ano, 

Em relação ao segundo mestrede2020,eomaior — divulgados pelo Instituto 
trimestre deste ano, foi re- número deles está no Rio Brasileiro de Geografia e 
gistrada queda de 24% no Grande do Sul (2.112), se- Estatística 1BGE). O esto- 
abate de bovinos, maso de guido por Mato Grosso . que de produtos agricolas 
suínos avançou si eode  (1.363)eParaná(1334). somou 59,2milhões deto- 
frangos 0,6%. Os dados das Com 44.4 milhões de . neladas, com elevação de 

é 3 apuração descrita o em pesquisas trimestrais do toneladas, o estado de 12% ante ao milhões 
iG Abate de Animais, do Lei- | Mato Grosso é também . de toneladas de 3o de ju- 

teedo Couroeda Produção que tem a maior capaci- — nhodo ano passado. Entre 
deOvosde Galinha queen dade de armazenagem do . janeiro e junho de 2021, 
globam o período de julho. país. O Rio Grande do Sul. o número de estabeleci- 

: a setembro de 2021, foram | o Paraná têm capacida- mentos aumentou nas re- 
nssagmerores seno se seus caso divulgados pelo Instituto. de de 34,3 milhões deto- — giões Sul (5,7%), Nordeste 
ag re Brasileiro deGeognfiaeEs | neladas e 32,6 milhões (3,8%) e Norte (1,7%) e 

a mento tatística (IBGE). de toneladas, respectiva- caiu nas regiões Sudeste, 
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CULTURA [H Evento vai até dezembro com programação on ine e gratuita 

36º Ferrock recebe Cenas (obscenas) de um casamento 
Arda ca de Inga Bem os ane O iaadadaparaos 

ár sold geo (e de get 

concerto de gaitas 
comandarão o concerto atu- 

ção é Rock — FERROCK segue 
com a programação intensa da 
36! edição, Neste sábado (13), 
a partir das 19h, o Concerto de 
Gaitas, com a participação de 
Paulo Chapa, Yan Amaral En- 
gelke, Cisso Cerqueira e Ricar- 
doSerpa, vailevara pluralidade 
musical para o tradicional festi- 
val. Diante das restriço 
pastas pela pandemia, o evento 
é transmitido on-line, via You 
Tube e Facebook, gratuita- 

ente, e contará com uma 
programação até dezembro. O 
projetocontacomo fomentoda 
Secretaria de Cultur 
mia Criativa. Os 4 gaitistas qu 

am no Distrito Federal. Paulo 
Chapa, além de gaitita, é com- 
positor, poeta, letrista, produ- 
tor cultura, e tocou em várias 
bandas dacidade Já Yan Ama- 
ral Engelke iniciou sua carreira 
musical comabanda Headpho- 

nes, em 2014, Atualmente, faz 
parte do projeto Twelve Bar, 
quereúneblueserock É Mem- 
bro do movimento BsBlues é 
trabalha pelo fortalecimento 
do gênero musical pelo Distrito 
Federal. Cisso Cerqueira é gai- 
tista autodidata e iniciou a car- 

reiraem Petrópolis. Tocou com 
vários músicos e formou duo 
“como gaitista pioneiro da gaita 
bluesno Brasil, obaluarteZéda 
Gaita, além de acompanhar o 
cantor e compositor Dinho Ou- 
1o Preto, em 1994. Em Bras 
lia, ministrou aulas em escolas 
de música Em 2016, fundou à 
Cisso Cerqueira Blues Band E 
Ricardo Serpa, também autodi 
data, tocouem váriasbandasda 
cidade como CrocoDilloGang 
(Dilod'Araújo), Madein Blues, 
Bartó Blues Band, entreoutras. 
Hoje, é um dos lideres da Ban- 
da Conexão Chicago. Também 
é um dos fundadores do movi- 
mentolivre BsBlues. 

nagine que sa ex-com 
rambeira, cum quem você tem 
uma filha, pecus amos depois 
de deixar você a filha por um 
homem mais seno e mais 
cn dizendo que não sente mus 

ra uma visita casual. Porém, 
na vendade, a visita acaba sen 
ho um predesto par ela dizer 
que está indo para outro con 
mente e não petendeir sema 

ocê cuidou lh, que até en 
para que ela pudesse viver sua 
aventurarumântica. E diante de 
sua reação ineselua cheia de 
égua, o diflogo te leva a com 

á em terapia e 
depois de ela bocejar enqquan 

cê expte o bem que a ler 
pia estáte fazenda te coenenve 
aleroseu diário terapéuticoem 

ralos epic inc 
ranças masculinas e como es 
tá superando a dor de pendera 
mulher que pela primeira vezo 

omestree e tuurdo ateu na 
da deh 
jatinho da spo. No rt 
toscas dad 

o, onde fi enterrado 

ção foram. 
muito acertadas. À sinergia de 
Jessica Chase Oscar Isaac 
élipnática. Outruescolhai 
rescante foi ainversdode papéis. 

asa. Na versão anti 

der, dinheiro desprendimento 
reservado aum marido bem 

mente. Na cedido prufsio 
versda atua, o mari 
dedo pofessor de fla, que 
par esta ão também exe 
função de car da la doc 

ria bem sucedida e sem tempo. 
para as preocupações domést 
ca. O que nos fi refletir sob 
dinâmicas que estão para além 
(Ou aque do gemer na vd 
eum casal, O distanciamento 
afetivo, a rotina aiii visão 

Às tah, a chef Dá Ow 
ow, inalizando os peatos na frete dos participantes. A 

à oemanar a coinha 

def uti ingredientes brasileiros eongâncos e servir 
cantipio com sabores do Cerrado. O men de 3 passos te 
rá como entrada tulipas de rango empanado com ainha 
panko e maionese de pequi De prato pincipal escaope 
de dé mignon ao molho de pimenta macaco cum puré de 
batata neada e crisp de alho por. E as bremesas rã 
cano recados, barco chocolate, creme de obra e 

7 
Depoisdo imoçoseráavezda vista monitorada Via 

das Abelhas. O espaço abria 7 espécies de abelhas em fer 
rivenativas do Cerrado, como Jtai Mirim, Mandaguarie 
Moça Preta Durante vista, os participantes podem se 
aremeneinds colmeia queficam dentro deva raciais 
pintadas à má. Ao final é eta uma degustação de m 
Paraencerrar o dia às 15h umafeira com produtos do La 
g0 Oeste irimovimentar a praça da Tilhado Calango po 
Facommpletr será servido umcaf para admirar ope dose 

Mm 

A hamburguer 
Norte, 

odia go de novembro. 
Criado em 2012, 0 Burger Festé um 

dos responsáveis pelo sucesso da 
a hambúrguer no país - trata-se do 

maior roteiro gastronômico de 
búrgueres do Brasi. Criatividade, in 
gredientes de qualidade e excelência na 

são as principais diferen, 
das casas que participam do festival. O 
Burger Fest acontece até o dia 30, com 
com patrocínio das empresas Heinz e 

produç 

Santander. 
Funcionamento: todos os dias, das. 

7-8020 é 17àsooh / Telefones: 61 3: 
6199377-2620 (Takeout). 

Mano Walter faz apresentação única no 
Distrito Federal 

O cantor Mano Walter, 
conhecido como “Reida Va- 
quejada” já tem data para se 
apresentar no DF. O show do 
cantor acontece no próximo 
dia 28, dentro do evento Ca- 
valgada do Seu Zé no Incra 
09 na Ceilândia próximo ao 
garrafão a partir das 14h. 

O cantor promete animar 
a galera com sucessos como o 
hit O que houve?”, gravado 
com a participação da canto- 
ra Marília Mendonça e “Nã 
Deixo Não” 
Os ingressos já estão à venda 
na Bilheteria Furando a Filae 
naCASA DO SEUZÉ. 

localizada na no 
oi um dos 650 estabelecimentos 

selecionados para participar do festival 
que ocorre em 11 estados brasileiros, até 

ham- | deem 

fez sentir-se menos só. E quan-  detarefas e patrimínio, 
formação do desejo continum 

vor presentes tao Já na primei 
de medo mam a iara roupa li vendo quanto nes 

bastante verossdnil, O) truque 
Pareee um desavergaha: — demostraramintciode culaepi 

do Spider revelar tato de ua sro Dstidares do et de fi 
pradção hoje em lia re omundo ses 

na locação, além de 
adoe da 

teé apenas um ih 
ratos de UM epic duma homenagem so é 

fe- | de um casamento que memter. série. (que 
a) também mina aí. Tamanha é a densida- — pediene em pers 

al da via otima do 
é apresentada com 

pode servir para nos lembrar 
cas e elas coisas a fina divisa que 
duma cimegraia ão astuto eve separa fioção e vd, au dela 

ais | alisa, que faz sentido a esperar “olhem isto um lve” com 
G horas, algo 
n que fi cria 

tanta impuadência para que por 
à época 

da a primei bém ob 
total na cultura de Scan 

Sendo reiiagrem de 
mm Bere 

cemque é pererarnocanse nu 
de hoje intimidade e has vis et 
damos 

SERVIÇO 

Cavalgada do Seu zé 
Show com Mano Walter 
Onde:Casa do Seu Zé 
Endereço: 
DF180kmog Increg 
Ceilândia - DF próximo ao 
garrafão sentido Brazlândia 
Ingressos antecipados: 
Pista:R$50 
Frente Palco: R$ 80 
Valores equivalentes a meia 
entrada segundo lote 
Evento não recomendado pa- 
ramenoresde18 anos. 
Informações: 619832-0125 




