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COMEÇA AMANHÃ A CAMPANHA 
DE MEGA VACINAÇÃO NO BRASIL 
O objetivo das autoridades públicas é incentivar que a po- 
pulação vá aos postos de vacinação para tomar a segun- 
da dose. Por causa disso, a campanha tem como slogan 
"Proteção pela metade não é proteção", já que a eficácia 
máxima de um imunizante só ocorre duas semanas após 
a segunda dose. Além disso, a ação busca também incen- 
tivar que a população receba as doses de reforços — elas 

estão liberadas para quem tem mais de 18 anos e tomou 
a último dose há pelo menos 5 meses. No entanto, quem 
não quis se imunizar contra a covid-19 também poderá 
ser vacinado na ocasião, incluindo os adolescentes. Até o 
dia 26 de novembro, os postos de vacinação em todo país 
estarão preparados para intensificar a imunização contra 
O coronavirus para todos os brasileiros 

DEBATE SOBRE 
PROJETO QUE CRIA 
A LOTERIA DO DF 
A proposição que o Poder Executivo, por meio da 

ri de Estado de Economia, ofereça o serviço 
ma direta Ou indireta. O texto considera jogo 

toda operação, jogo ou aposta, que envolvam 
ncurso de prognósticos numéricos, concurso 

de prognásticos especificos, concurso de prognústicos 
grtvos & instantânea exclusiva, registro de 

ou premiação instantânea arealizado por meio 
virtual, para obtenção de prêmib-em dinheiro ou 

em bens de outra natureza 

= PÁGINA 04 

AUTOMEDICAÇÃO AUMENTARAM 

DURANTE A PANDEMIA 

Dados do Conselho Federal de Medicina 

indicam que 77% dos brasileiros fazem o 

uso de medicamentos sem orientação 

PÁGINA 06 

PRATO CHEIO NA CONTA DE MAIS 

DE 35 MIL BENEFICIÁRIOS 

Parcela de R$ 250 foi creditada nesta 
semana; famílias atendidas já podem 
fazer a aquisição de alimento 

PÁGINA 04 

MAIS POLICIAIS E BOMBEIROS NO 

DF, A PARTIR DO PRÓXIMO ANO 

Ao todo foram convocados 736 
soldados da PMDF e 378 do CBMDF, 
somando 1.114 profissionais 

PÁGINA 03 

ECLIPSE PARCIAL DA LUA 
PÔDE SER OBSERVADO 
O eclipse pôde ser visto 

na madrugada desta ge” 

sexta-feira. No 

Brasil, cidades 

do centro-norte 

tiveram melhor 

visibilidade 

LUTA 



DB Sexra-seia, 19 De Novensro or 2021 

.alo.com.br 

E Mega Vacinação contra 
covid-19 começa sábado 

Começa neste sábado . imunidade contra a doença 
(20), a campanha nacional com uma terceiradose. 
de Mega Vacinação contra “Nós queremos convi- 
a covid-19. Para dar visibili- dara todos os brasileiros que 
dade à ação, o Ministério da não foram tomar a segunda 

Senador fala Saúde vai promover even. dose, assim como a dose de 
tos simultâneos nas cidades reforço, a procurar as Unida- 

sobre PL que doRiode Janeiro, São Paulo, — des Básicas de Saúde, salas. 
inifica iniiri: de vacinação e; as 

tipifica injúria A Defensoria Públi-— preparação das questões, — no. “É direito dos estudan- da pó o 
racial como ca da União (DPU) acio- — houve ingresso de pesso- — tes terem informações que ici P Essas doses estão disponí- 
PE nou a Justiça Federal para as além dos examinadores — garantam a realização do | ciativa no Rio, que ocorrerá veis para a população, que fi- 

crime de pedir ao Instituto Nacio- em áreas restritas e quais Enem sem qualquer pro- | naCidadedas Artes. casi robegiitsesjudarh 
racismo nal de Estudos e Pesquisas procedimentos foram ado- . blema de segurança. Des- | A intençãoéincentivara o Brasilasuperar acrisesani- 

Educacionais Anísio Tei- — tados para quenãohouves- — taca-se que alguns dos | população a voltar aos pos- — táriae dar exemplo com uma 
xeira (Inep) documentos . se vazamentos. servidores que pediram | tosde vacinação para tomar das campanhas de vacina- 

Ro ER] que comprovem as medi- Entre outras solicita- demissão iriam monitorar a segunda dose ou a dose de ção mais bem-sucedidas do 
das que estão sendo toma- ções, a instituição faz ain- — possíveis problemas nos reforço. A campanha tem mundo, promovida integral- 
das pela autarquia para da questionamentos em — locaisde provas. Outrosti- | como slogan “Proteção pe- mente pelo Sistema Únicode 
garantir a segurança do relação ao conteúdo do . nhama função deacompa- | la medade não é proteção" e — Saúde”, disse o ministro da 

Me JESP] Exame Nacional do Ensi- — exame, se foram excluídos. nhar,orientare fiscalizaro | vaiaté 26 denovembro Nes- Saúde. 
PIRES | no Médio (Enem). Comoas — itens da provaem razãodo — consórcio que aplicao Exa- | te período, os postos de vaci- 

provas começamaserapli- assunto que abordavam me”, diz a ação. O Enem | nação em todo país estarão 
cadas neste domingo (a1),a e, caso isso tenha ocorri- 2021 seráaplicado nos dias | preparados para intensificar 

GN) Deu pede que as explica- — do, de quem partiuo pedi- — a1e28denovembroamais | aimunizaçãoda população. 
RD] | ções sejam dadas noprazo do e quais osefeitos parao de 3 milhões de estudan- | “ “A ação pretende incen- 

de 24 horas. A ação trami- — balanço da dificuldade do tes em todo o país. O exa- | tivar que os 21 milhões de 
tanan48VaraCível Federal exame A DPU pede queo . me é a principal porta de | brasileiros que não toma- 

SSI SU SESA | de São Paulo e aguarda de- Inep comprove cada um — entrada para o ensino su- | rama segunda dose da va- 
preconceito! cisão judicial. dos itens solicitados, do-  perior público, pelo Siste- | cina procurem os postos e 

A DPU pede explica- — cumentalmente, com rela- — ma de Seleção Unificada | complete o cido vacinal. 
E  (56S sobre quais medidas — tórios, ofícios, despachos, — (Sisu), e privado, pelo Pro- | Ainiciativa também preten- s foram e estão sendo ado- — atasdereuniãoequaisquer — grama Universidade para | de atingir as pessoas que es- 
aa tácas para que a saída de . outros documentos previa- . Todos (ProUni) e Fundo de | tão aptas a tomara dose de 

servidores que atuavam — mente produzidos ou, na Financiamento Estudan- | reforço. Cercade9.g milhões. 
diretamente no Enem não falta deles, por testemu-. til(Fies) Na reta final para | de pessoas podem reforçar à 
coloque em risco a segu- — nho de servidores. Na pe- a realização do Enem e ou- 
rança do exame contra va-  tição inicial a DPU dizque . tras avaliações conduzidas 
zamento de informações e já havia requisitado infor- pelo Inep, servidores da E i i 
contra fraudes, Questio- . mações ao Inep no dia 1o autarquia realizaram ato | Antecipada vigência de, 
na também se, durante a e que não recebeu retor- — para denunciar problemas. PE » E 

assinatura para criar partido 

Eclipse da Lua pôde ser observado eo Elena ESB, fi pec ma 
nesta madrugada (AB) mente ou de forma letro- 

Quemficou acordadona  mentemenor, cerca de 7”, — período das 4h2o, no horá- 
madrugada de hoje (19) pô- explica o professor do Insti- — riode Brasília. O ápice ocor- 
deobservaro edipse parcial tuto Federal de Santa Cata- reu porvolta das 6h, horário 
daLua. Essefenômenotam- . rina Marcelo Schappo. de Brasília. As cidades do 
bém chamado de edlipse de Mesmo sendo centro-norte do pa- 
microlua, quando o satélite microlua, o ds tiveram melho- 
está no ponto mais afasta- eclipse foiob- res condições de 
doda rbitaao redor daTer- — servado to- visibilidade, en- 
ra. “Issoaconteceporqueo — talmente na tre elas as ca- 
caminho que a Lua percorre — América do pitais Manaus, 
no entorno da Terra é uma Norte e em Rio Branco, Por- 
elipse, ou seja, uma cireun- alguns países to Velho, Boa Vis- 
ferência levemente achata- da América do ta é Cuiabá. Isso 
da.Comoelaestâmaislonge Sul. Aqui no Bra- porque nesses locais 
daTerraquea Luacheiamé- . sil, apenas o início do a Lua se põe após o ápice 
dia, acaba ficando aparente- — fenômeno foi observado, no — do eclipse, explica Schap- 

po. Osmoradores de Maca- 
pá. Belém e Campo Grande | O novo Sistema de 

ag A Bia Comece sto | ET também puderam acompa- |) Apoiamento a Partido eimy 
cris nhar parte do fenômeno. Já | Formação (SAPF) permite 

IMPRESSO A quem mora nas cidades da aço And Sae de Ansa fixa ltotânea do peis, dir 
pi era Detiae Odie actua cilmente observará o obscu-. 
da creia recimento lunar. Marcelo 
pao Err ir pri Sehappo destaca ainda que 
lie ss 6073 Gdação: Marco A Queime - próximo do momento do 
comme Counia social Marene Galera ápice, a Lua pôde ser vis- 
poa eg taemtom avermelhado ou 
reescaglacambe alaranjado. 

terá meu total apoie 
4373/2020 que tipifi 

aumentara pena parao cri 

Jêncianacional. Temos que 
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SAÚDE | voltada ao atendimento emergencial, unidade é a quarta entregue em dois meses 

Relatóri 
População do Riacho Fundo peso 
Il ganha uma UPA 

Foi entregue a quarta — outras cidades para serem 
das sete Unidades de Pron- atendidos aqui”, destaca o 
to Atendimento (UPAs) — governador Ibaneis Rocha. 
construídas pelo Governo Para atender a popula- 
do Distrito Federal (GDF). ão 24h por dia, foram con- 
Onovoserviço de emergên- tratados 146 profissionais, 
cia em saúde está localizado entremédicos, enfermeiros, 
no Riacho Fundo Il, na QN técnicos e outros colabora- 
31, conjunto 3, lote 1. Assim — dores. 
“como as outras três unida- “Esse equipamento au 
des (Ceilândia, Paranoá e xilia e aproxima a saúde da 
Gama), a do Riacho Fundo — população. Uma UPA que 

capacida- — atende urgência e emer- 
dede 45 dimentos ajuda a desafogar os 
pormês. O investimento do is, e ela chega coma 
GDF foi de R$ 6,5 milhões. — farmácia abastecida, eq 
Todas as UPAs estão sob a pamentos e profissionais 
administração do Institu-— A cobertura de atendime: 
to de Gestão Estratégica de to no território se aproxima 
Saúidedo DF (Iges-DF). dos 90%”, aponta o secret 

“Governo é para aten- rio de Saúde, Manoel Pafia- 
der a população. Fizemos — dache. A UPA possui uma — de; etrês consultórios, além — clusive de falta de material, 
a escolha das UPAs de for- área de 1,2 mil metros qua- de sala para classificação de . elas foram entregues e vão 
ma pensada, paracriaruma — dradose conta com dois ei- risco. À unidade também oferecer um bom serviço à 
base de atendimento à po- tos de atendimento crítico conta com internet gratui- — população”, pontua o dire- 
pulação. Fomos nos locais Ina sala verme- ta pelo Wi-Fi social, proje- . tor-presidente do Iges-DF 
onde não havia o atendi-  lha; seis leitos de observa. to da Secretaria de Ciência Gislei Morais. O Iges-DF 
mento. Aqui, são milhares çãoeumleitodeisolamento — e Tecnologia. “Essas UPAs. equipou a unidade para re- 
de pessoas que vão deixar dezpoltro-  foramconstruídasemplena . alizar exames laboratoriais 
de andar quilômetros pa- . nas de medicação/inalação pandemia e, mesmo diante. de urgência, eletrocardio- 
rabuscaratendimentoeem e reidratação na sala ver- — de tantas dificuldades, in- — grafiaeraio-X 

Mais 11 papa-entulho 
serão instalados em Astrazeneca 

cidades do DF 
O Serviço de — pontos de entrega 

Limpeza Urbana voluntária (PEVS) 
(SLU) já assinou para recebimento 
a ordem de servi- — de restos de obras, 

2 Re 1! ço para dar início móveis velhos, po- 
E ESA às obras de cons-— dasdeárvoresega- 

DF terá mais 1.114 policiais e trução de mais 1 Thadas, material 
papa-entulhos no — geralmente des- 

bombeiros a partir do próximo ano | Dr.Ascidadesbe- . cartado de forma 
neficiadas serão . irregular em áreas 

O Distrito Federal promissos firmados . no que mais nomeou | Sobradinho e São — públicas. 
passará a contar com — pela Secretaria de Se- — servidores públicosna | Sebastião (duas — AmetadoSLU 
mais 1.128 bombeiros — gurança Pública do  históriadoDistritoFe- | unidades para ca- é queessesequipa- 
e policiais militares, — Distrito Federal (SSP/  deral”, acrescentou o | da) e Santa Maria, — mentos de limpeza 
a partir do próximo — DF)epeloGovernodo chefe do Executivo. A | Gama, Samam- fiquem mais próxi- 
ano. Eles foram con- Distrito Federal pa- — chegada dos servido- | baia, Recanto das mos da população 
vocados para curso de ra reforçar a Seguran- res é comemorada pe- | Emas, Guará, So- para auxiliar na 
formação de oficiais e — ça Pública local. “Vou lo secretário da SSp/ | bradinhollePara- limpeza pública. 
praças da Polícia Mi- continuar governan- DF, lio Danilo. -Ou- | NÉ As empresas | “O Govemodo 
Jitar do Distrito Fede- do o Distrito Federal . tubro marcou o me | VOCdns O 
ral(PMDF)eCorpode — com um olhar muito — nornúmero decrimes | (1 ade ne do Feto es 
Bombeiros do Distri- especial para todos os contra a vida em 22 dopndidos O Arda TD 
to Federal (CBMDF). — servidores públicos, anosecomoapoiodo | & REM Engenha- asesibequeo par 
A publicação dos no- — porque eu sei valori- — governador Tbaneis e | cia Ltda e a GHS  paentulho é um 
mesestáno DiárioOf- — zara classe”, declarou empenho dos profis- | ArtexConstruções. equipamento que 
cialdo Distrito Federal. o governador do Dis- . sionais de segurança | No total, o orça- contribui para di- 5 
(DODF). trito Federal, Ibaneis pública, a perspecti- | mento destinado . minuir esse crime PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS, ACESS 

A recomposição Rocha. “Nós vamos va é de que tenhamos | à é ambiental” dissao 
do efetivo das corpo- . fechar nosso manda- . mais umano de redo- do: Os diretcepresidene | RR da dono LOS 
rações é um dos com- — to tendo sido o gover- — çõeshistóricas. papa-entulhos são  doSLU. www. info.saude df govb 
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DF O deputado Roosevelt Vilela acredita na contribuição que o proposta trará para a economia do DF 

Audiência debate Projeto que dispõe 
sobre o Serviço Público de Loteria 

ACiâmara Legislativa re- 
alizou audiência públic 
ra debater o Projeto de Lei 
nº 2312/2021, de auto 
do Poder Executivo e dis- 
põe sobre o Serviço Público. 
de Loteria no Distrito Fed 
ral. À reunião foi feita pre- 
sencialmente no Plenário da 
Casa e foi a primeira audi- 
ência pública desde o início 

da pandemia. A proposição 
prevê que o Poder 
vo, por meio da Se 
de Estado de Economia, ofe- 
reçao serviço de forma di 
taouindireta, nostermosda 
Lei Federal nº 8.987/1995. 
O texto considera jogo loté- 
rico toda operação, jogo ou 
aposta, que envolvam sor- 
teio, concurso de prognós- 

ticos numéricos, concurso 
de prognósticos específicos, 
concurso de prognóstic 
esportivos loteria instantá- 
nea exclusiva (Lotes, regis- 
tro de aposta ou premiação 
instantá alizado por 
meio físico ou virtual, para 
obtenção de prémio em di- 
nheiro ou em bens de outra 
natureza. 

Ao iniciar a reunião, o tras perspectivas”, afirmou. 
deputado Roosevelt Vilela Para o distrital, a diversida- 
) explicou sobre a tra- de de opiniões é primordial 

o do projeto na Ca- para fundamentar o voto 
firmou que acredita dos demais parlamentares 

na contribuição que o pro- 
posta trará para a economia 
do DF. “O reforço no orça- 
mento do Distrito Federal 
é notório, mas é necessário 
discutirmos o tema sob ou- 

Ninguém se vicia em Lote 
ria Federal. Já nas loterias 
instantâneas, as pessoas são 
cormpulsivas e por impulso, elas 
querem recuperar o prejuizo” 
declarou Paulo Fernando. 

Escola Técnica de Saúde abre inscrições 
para cursos on: 

A Escola Técnica de Saú- 
de de Brasília (Etesb) abriu 
as inscrições para o curso 
Biossegurança para Profis- 
sionais de Saúde Bucal. As| 
atividades serão on-line e 
não haverá cobrança de taxa 
de inscrição. Interessados 
podem se inserever no site 
da Etesb. Já na próxima se- 
gunda-feira (22), no mesmo 
site, serão abertas as inseri- 
ções para o curso SUS e Ci- 
dadania, O formato também 
será on-line e sem cobrança 
de inserição. 

Sobre os cursos: 
A pandemia tem exigi- 

do a máxima dedicação por 
parte dos profissionais de 

Prato Cheio au 

-line 

populáção. Nesse sentido, 
Objeto data custo Gi 
formar aos profissionais de 
saúde bucal e aprimorar o 
trabalho na área odontoló- 

gica. Elaborado pela equi- 
pe de docentes da Etesb, o 

pilar o olhar o participa 
te sobre o Sistema Único de 
Saúde (8 esobre as situ- 
ações que interferem nos es- 
tados de saúde e doença das 
ei 
A pretensão da Etesb é 

formar cidadãos mais cons- 

cientes de seus direitos e 
que possam colaborar com 

O cartão PratoCheiocre- 
tou R$ 250 na conta de 

na conta de Gaíias penetisâsas pelo 
beneficiários ami 

ograma. A verba está dis- 
desde a última quar- 

ta-feira (17). A iniciativa tem 

a melhoria da saúde pública. 
no Brasi. As inscrições po- 
derão ser feitas do dia 22 de 
novembro até 5 de dezem- 
bro. O período do curso é de 
8 de dezembro de 2021428 
de fevereiro de 2022, com 
carga horária de 80 horas. 
Não há pré-requisitos, en- 
tretanto, as vagas serão limi- 
tadas. 

o objetivo de garantir a segu- 
rança alimentar e nutricio- 
nal daqueles acompanhados 
pela rede de proteção social 
do Distrito Federal. “Esta- 
mos prevendo novas inclu- 
sões para O próximo mês, 

Cinco escolas premiadas com 

equipamentos de informática 

A Gincana de Reci toneladas de resíduos ele- 
gem promoveu, durante. trônicos. 

umprocessode 4º lugar — Laboratório 
io ambientale logis- com 40 computadores recon- 

tica reversa nas escolas pú-  dicionados — Escola Classe 6 
blicas do DFque aderiram — Taguatinga 
a essa ação. A iniciativa foi º lugar — Laboratório 
instituída pelo Reciclote- com 20 computadores — Es- 
ch — um programa de in- — colaClasse 27 de Taguatinga 
clusão digital da Secretaria 3ºlugar — 3 computado- 
de Ciência, Tecnologia e — resrecondicionados para uso 
Inovação, que visa poten- administrativo - Escola Clas- 

alizar a gestão inteligen-  seg1deCeilândia 
te de resíduos eletrônicos. 4º lugar — 1 computador 
De acordo com o secretá- — recondicionado para uso 
rio de Ciência, Tecnologiae administrativo — CEF 1 do 
Inovação, Gilvan Máximo, — Paranoá 
foram mobilizadas gresco-  5ºlugar— 1 impressora 
Tas de ensino fundamental — — Escola Classe 218 de San- 
e médio e arrecadadas 9,5  taMaria 

fato muito importante para Prato Cheio, além de exer- 
essas famílias quevãotersua  ceresse papelna garantia ali- 
alimentação assegurada du- . mentar, fomenta a economia 
rante a permanência no pro- local, principalmente os pe- 
grama”, destaca a secretária. quenos comércios, uma vez 
de Desenvolvimento Social, que faz girar o capital nas re- 
Mayara Noronha Rocha. O . giõesmais vulneráveis. 

(EMPREGO 

Oportunidades na 
área de estoque 

Na oferta de empregos 
desta semana, há 30 oportu- 
nidades abertas para o cargo 
de estoquista. O profissio- 
nal é responsável por fazer 
o recebimento, conferên- 
cia e a verificação da valida- 
de do estoque dos produtos. 
em um comércio, Além dis- 
so, é encarregado de ficali- 
zar a armazenagem correta 
dasmercadorias. 

A remuneração ofereci- 
da paraos cargos disponíveis. 
nas agências do trabalha- 
dor é de R$ 1.100, mais be- 
neficios, e à única exigência 
é ter ensino médio comple- 
to. Com osmesmo requisitos 
e salário, outro empregador 
busca por 10 profissionais 
para atuar como conferente 
de carga e descarga. Mas se 
você não se identificou com 
as profissões acima, não se 
preocupe! Há ainda 10 vagas 
para frentista, e não é preci- 
so ter experiência na área, 
apenas ensino médio com- 
pleto. O contratado receberá 
R$1.232,97, mais benefícios. 
Tem habilidades no manu- 
seio de madeira? O mercado 
de trabalho oferece 13 opor- 
tunidades para marceneiro é 
os salários podem variar ent- 
re R$ 1.870 R$ 2 mil, mais 
benefícios. Não é preciso ter 
experiência. 

[Lazer 

Detran promove 
passeio 
ciclístico 

No próximo domin- 
go (21), o Departamento de 
Trânsito do Distrito Federal 

realizará, com o apoio da Ad- 
ministração Regional do Cru- 
zeiro, o 3º Circuito de Passeio 

Ciclístico do Detran-DF. A 

concentração está marcada 
paraas7h3o, em frenteao Gi- 
násio do Cruzeiro, localiza- 

dona Quadra 611 do Cruzeiro 

Novo. A saída está prevista 
para ocorrerâsgh. 

O evento será realizado 

para lembrar o Dia Mund- 
ial em Memória das Vítimas 

de Trânsito e, também, como 

parte do cronograma deações 
da administração pelo 62º 
aniversário da Região Admi- 

nistrativa do Cruzeiro. Os 

inscritos receberão uma “sa- 
cochila” do Detran, contendo 

pulseira refletiva e materiais 
educativos. 
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ELO REFERÊNCIA NACIONAL 2021 - RIO DE JANEIRO 

SELO REFERÊNCIA SOCIAL 

escritora Isa Col, na próxima terça- 
Ide 

vro “Tulipa 
ria”, Em parceria com o 

Goretti Neris, presidente da ADOSAN - Associação de Doadores de Sangue e Medula Óssea do Distr 
to Federal Entorno recebeuo Selo Nacional da ANCEC. A premiação foi realizada no Rio de Janeiro. 
A Adosan merece todo o apoio da população pelo o que representa e o trabalho de Gor 
gr mais doadores, deve formar uma corrente que envolva toda a sociedade. Doar é um dos maiores 
atos deamor 

o dia de mais um aniversário da queda do muro de Berlim, o em- 
N baixador Heiko Thoms, da Alemanha, recebeu jornalistas da Abra- 

jinter para um almoço. O prato escolhido foi a feijoada, comida 
típica brasileira, o que demonstrou uma carinhosa integração entre os dois 
países. O embaixador e seus diplomatas se colocaram à disposição para 
responder todas as perguntas dos convidados. Desde a saída de Angela 
Merkel, a história da queda do muro, as parcerias entre os dois países e as 
perspectivas para o futuro. 

pe de aos nb Elie Lo, danesta Embu 



O Uso Incorreto de 
remédios aumentou 
durante a pandemia 

Estudos e pesquisas re- 
centes tem apontado o 
aumento do uso de medi- 
camentos de forma al 
va e sem orientação médica. 
A automedicação acontece 
principalmente entre jovens 
de18 a 24 anos, em torno de 
85%; adultos entre 25 a 34 
anos correspondem a 83%; 
dos 35 aos 44 anos à 78% e 
acima dos 65 anos apontam 
59%. Segundo dados do o 
Conselho Federal de Medi- 
cina, a in- 
dicação 
é que em 
um qua- 
dro geral, 
77% dos 
brasilei- 
ros fazem 
uso deme- 
dicamen- 
tos sem 
qualquer 
orientação 
médica. As 
consequ- 
ências são 
as mais 

ões alérgicas, insufici- 
ência hepática e renal, san- 
gramentos gastrointestinais, 

terações medicamentosas, 
intoxicações, dependências, 
agravamento das doenças 
e até morte, O problema é 
à crença que remédios que 
não precisam de receita mé- 
dica não fazem mal para à 
saúde. Analgésicos comuns, 
anti-inflamatórios e outros. 
remédios podem causar pre- 
juízos na saúde que podem 
levar inclusive a necessidade. 
de transplante, por falência 
de órgãos, e morte, explicaa 
Dra. Amelie Falcon, Médica, 
Especialista em Tratamen- 
toda Dor pela AMBe Profes- 
sora de Medicina da Dor no 
Singular Cursose Pós Gradu- 
ação de Intervenção em Dor 
do Einsteim-SP. A Especialis- 
ta relata que recentemente 
um paciente do sexo mascu- 
lino, de 65 anos, deu entra- 
da no hospital por episódio 
de vômito sanguinolento. 
Após investigação clínica, 
descobriu-se uma úlcera no. 
estômago devido ao uso fre- 
quente de anti-inflamatórios 
(AINES). O uso incorreto foi 
por causa de um quadro de 
dor crônica na coluna lom- 
dar, sem acompanhamen- 
tomédico — relatou. Não éa 
primeira vez queisso aconte- 
ce, e nem será última. San- 

“gramentos gastrointestinais 
estão entre as consequências 
mais comuns da auto-me- 
dicação. Em muitos casos, 
a frequente automedicação 
acaba escondendo condi- 
ções clínicas severas, entre 
elas a dor crônica, que sem 
a orientação médica e trata- 
mento adequado, acaba por 
agravar essa condições. A au- 
tomedicação também pode 
estar associada à um fenô- 
meno cultural de acreditar 

que, ao to- 
mar remé- 
dio mesmo 
sem o con- 
sentimen- 
to médico, 
aliviará a 
dor e resol- 
verá o pro- 
blema. E 
esse com- 
portamen- 
to toma-se 
um hábi- 
to que po- 
de passar 
de um in- 
divíduo pa- 
raoutroaté 
dentro da 

família. O uso abusivo de an- 
ti-inflamatórios é o principal 
responsável pelas intercor- 
rências com automedicação 
em pacientes. Seu uso sem 
orientação médica pode cau- 
sar problemas como gastrite, 
úlceras e até mesmo a para- 
da de funcionamento dos 
rins e figado. Com a pande- 
mia, houve um aumento do 
uso abusivo dos medicamen- 
tos, seja pela falta de atendi- 
mento ou suporte médico 
adequado devido ao isola- 
mento social; pelo medo de 
sair de casa, ou pelo aumen- 
tode ansiedade, depressão e 
pela síndrome do pânico que 
foi gerada. 

Calmantes, analgésicos, 
relaxantes musculares eanti- 
“inflamatórios estão entreos. 
mais consumidos inadequa- 
damente. O surgimento ou 
o desenvolvimento da hipo- 
condria, que é um transtorno 
mental que faz o individuo 
se automedicar por acredi- 
tar que está doente mesmo 
sem apresentar sintomas ou 
sinais elaros, é também uma 
realidade. 

O grande perigo é que o 
paciente quando sente dor 
vai consumindo medica- 
ções em sequência, uma do- 
se atrás da outra e ignora a 
quantidade total de anti-in- 

HE Filme cearense com Lucas Limeira chega às salas de cinema | 

“Cabeça de nêgo” ganha 
data de lançamento 

Cabeça de Nêgo, diri- 
gido é roleirizado por Déo 
Cardoso, é um manifesto 
contra o racismo e a preca- 
riedade do sistema educa- 
cional no Brasil O longa 
cearense, produzido e di- 
tribuido pela Corte Seco 
Filmes, conta a história de 
Saulo, que inspirado pe- 
la leitura do livro dos Pan- 
teras Negras tenta impor 
mudanças em sua escola e 
acaba entrando em conflito 
com alguns colegas e pro- 
fessores. Após reagir a um 
insulto racista, ele é expul- 
so, mas se recusa a deixar as 
dependências da escola por 
tempo indeterminado até 
que a justiça seja eita, dan- 
doiníeio a uma grandemobi- 
lização coletiva. Noelencodo 
filme além de Lucas Limeira, 
que vive o protagonista Sau- 
lo, estão as atrizes cearenses 
Nicoly Mota e Larissa Góes, 
o ator baiano Val Perré e a 
atrz global e carioca Jéssica 

Ellen. em participação espe- 
cial. Com uma narrativa en- 
volvente, Cabeça de Nêgo 
examina 0 universo da esco- 
lapública em sua potência de 
revolução social 
A estreia nacional do fi- 

me ocorreu na Mostra de 
Cinema de Tiradentes em 
2020, onde fi aplaudido de 
péeovacionado pelo público, 
Feio venoedordo Troféu Mu- 
curipe de Melhor Longa da 

Mostra Olhar do Cerá,eei- 
to pelo júri oficial e foi elei- 
to Melhor Longa-metragem 
Cearense, pela Associação 
Cearense de Críticos de Ci- 
nemaem 2020. O filmetam- 
bém foi exibido em diversos 
outros festivais, como Olhar 
de Cinema — Festival Inter- 
nacional de Curitiba; Encon- 
tro de Cinema Negro Zórimo 
Balbul — Brasi, África e Ca- 
ribe; Mostra Retroexpectati- 

va 2020/2021 do Cinema do 
Dragão; Festival de Cinema 
dela Plata, 

O filme, rodado intei- 
ramente na cidade de For- 
taleza, apresenta pautas 
urgentes como a luta contra 
o racismo e o facismo, mo- 
bilização estudantil, ação 
popular direta, consciência. 
coletiva, precarização do sis- 
temadecducaçãoecontextos. 
deopressão socioeconômica. 

Artistas de Brasília lançam canal de esquetes de 
humor 

Estreou. nesta semana 
o canal de vídeos de humor 
Meio Ponto, projeto criado 
é executado por artistas de 
Brasília. A proposta do gru- 
po é fazer esquetes de hu- 
mor com conteúdos didáticos. 
e pedagógicos. Os vídeos são 
veiculados simultaneamen- 
te no Instagram (instagram. 
com/canalmeioponto), Ti- 
KTok (tiktok.comy/(canal- 
meioponto), YouTube (bit. 
Iy/canalmeioponto) e Fa- 

cebook (facebook com/ca- 
nalmeioponto), sempre às. 
segundas-feiras, às 10h. O 
ator Abnetê Queiroz conta 
que o projeto surgiu da união 
deduasideias."Avontadean- 
tiga que eu tinha de criar um 
canal de humor, e a ideia do 
professor Leo van Holthe de 
usar a arte como ferramenta 
direta para a educação. À co- 
ragem necessária veiodo Leo, 
quesereuniu comigoe coma 
Juliana Drummond, para 

formularmos a ideia concre- 
ta”, afirma. “Queremos cons- 
truirumeanal de humor, com 
tema livre, e por enquanto o 
Meio Ponto está focado em 
roteiros que agradam o pó- 
blico em geral, mas com con- 
teúdos específicos do ensino 
médio, Enem e vestibulare”, 
explica Queiroz. O professor 
tinha o desejo de unir a edu- 
cação com a arte, em especial 
a comédia. “Seja umconheei- 
mento a ser levado para uma 

prova, seja para a vida coti- 
diana, com humor, tudo se 
aprende de forma mais pra- 
zerosa. Saber sem sabor difi- 
cilmenteé aprendido”, define 
Leo van Holthe, Especializa- 
do em direito constitucional, 
ele acredita que fazer comé- 
dia com temas educativos 
têm “objetivos semelhantes. 
aos de qualquer professor, ou 
seja, fazer-se entender, trans- 
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MUSICAL BM Espetáculo une os personagens mais queridos do universo infantil 
RODRIGO 

A Fantástica Fábrica de eso 
Papai Noel em Brasili 

contei: anta o verão paro ema 

“A Fantástica Fábrica do — tros, a expectativa é de uma — de espetáculo, mostra a fábri- É quando “Bom Ve infor vglepon o 
Papai Noel" se transporta para — performance de sonho, ca de Papai Noela todo vapor, — companhia de seus duendes | Napoleão ocupavam Portugal 
os palcos do Centro deConven- — damagiaqueoNatalcarrega. com os duendes trabalhando, . mais corajosos, embarcam em | e acreditou que fugindo para Em erevist, Frank Her 

ICEDO 

descoberta de um dom. Uma vi 
dl extraontinára o aguanha, le 
hesita, e quando aceita, possa 

ams o trono depois ais, enfim, 

cões Ulysses Guimardesemos Ideal para crianças é suas. brincando, dançando ecantan- uma jornada para salvar o Na- | Bemlctariasegum. Engano Der revela que sa aba é um 
de dezembro, quando Brasília famílias, o espetáculo também do enquantopreparamosbrin- tal Maselesnãoestãosozinhos. | =. Dem ão » alem nlerças 6 nene 
poderá se emorionar coma pe- tem o poder de levar 0s adul- . quedos mais esperados pelas Bela, Cinderella, BrancadeNe- | Fic ia 
Ga teatral já assistida por mais. tos de volta à infância, envol- na noite de Natal De ve, Elsa, Olaf, Buzz, Woddyea | gusdecem 3h amos, principe acaba por tomas 
de 150 mil pessoas ao redor do vendo à todos numa aura de. repente, a tristeza va toman- Fera, escapam deseus niver: | declara a independência contra Paul Atreides eva 
Brasi À magia será comparti- . encanto e sensibilidade O en- . do conta dos seres encantados. sos de conode fadase de aven- | a eta dopuicem-egnsdas a ans da atridad ai 
Thada como público através de. redo, desenvolvido em 3 anos. e tudo parece estar ameaçado. . turas para ajudar Papai Noel | qui inpenebrDmfrdn.  mtirarmamemão 
is aores-cantores interpreta nessa nobre missão. aviao Hc ea vens eo io cla por mo: 
do, no vivo, as músicas natali- tes doados Dom. Mes ipa de ia. No e Cias GU Det de detemibro. cn TL Revolta esouravam por. conta, kúrica oe de ua 
tão especial. Com o know-how Local: Ulysses Guimarães todas puseram sia qe é meme 
e quem já participou demusi- SDC- Brasília, DF, 70655; pe or in 
cais como! 
tasma da Ópera 

Horário:gh testando contra a aboliç 
Classificação Indicativa: Livre 

das 

as profana, uma ir 
com poder de contre 

metal eenologiasinsendáveis 
A primeira que manda 

por Dennis Vileneuve é gran 

Livro ensina a aprender a controlar pensamentos ro 

caóticos condi política om que 
Aida data Dia Uno Sa Si ceia ca À Ideias tóvicas, depressão, an vem intao helio dem chegada e BlSd Runes 2049 

dade — a desordem mentaléfequer : ar ao Sol que não | im decadeni em ds pará a tra novelasobregême- | um pe pico una O edenenini Cute Rm temente agravada por um mund E porcuea potebeldes. Eve plimg como a gr mestra, Sellan 
Hg para planta Seargin nidnvinpe Ruth e Raquel! 

a das nove é boa mesmo? 
Viga ' m? E 0 texto? E atrama? EO Tito? | CA desen a 

lista cognitiva Caroline Lea, Todas essas respostas estão no novoepi- | Sa e, tum deseo, 0 Frete Sai mor 
eginça” no dev fazer parte dono sódio do Pilha no freezer! idas ema aqui lv He Zi 
nad Sabe que tema? Tem fpeane | o eva deinoqe let. mera telha soe cd à 

possível afastar pensament trostivasobre Avenida Brasil. Tudoisso | “he grand Hebe, e eder para o pla 
os e melhorara satde física e mental no 0 podcast que é um sommelier de en- | ceeita mos amos (4, teve tu À imaginação política pare 
Neo COB tretenimentobrasieiro, sejada TV oudo | iteifnêncidaewnado le. cenioteraevnpunhada ima 

mental, publicado pela Editora Hábi Dividido em duas partes, na primeiraolivroana- |] streaming, com Fred Leão. epa mi pe mes maúi E mio fico 

TD tsa o que é à mente, o que acontece quando não é 
AL sacia corretamente e por que a utilização dos cinoo 

ma de naati- le de feção científica se 
MatcicÃes-  temelhe lanio 0 noso p 

em uma ampla 
vamde Sar À 

é para dominar opensamen ida E ermtdo Ep 
ese ' a desordem mental. incluindo os resultados das recen- dhinária da p mé aba dor da pla o. pa sp rom qe 

daprnireserprogamrapor Da 
tirde nora experiência: provado do neurocico. 

perl Galeria Evandro Carneiro Arte realiza 
E é rés as que sa Primeiro Leilão on-line 
rendendo ei Com uma experiência de exa- mercado de arte pela pande- 

tapas de reunir, refletir, esc loes de arte - fundou a Bolsa nou a realidade comercial 
erificar e alcançar. De de Arteem 1971-equase 40 muito mais virtual, Evan- 

estudos elíni anos como leiloeiro público dro Cameiro optou por ree- 
(desde 1983), em 2017, Evan- — ditara organização de leilões, 
dro Carneiro decidiu aposen- — desta vez através de sua G; 

ii ke tar a sua carta de leiloeiro a leria, a qual dispõedeumam- 

coesquer ES pico soa fimdeabrira primeira galeria . plo espaço para exposições. 
pia tt à Sa pão fude e pers sc À rico ensuem sua crer... Convido à jexem e seno 
mente, pe sei - imrd Em abril de 2018 inaugurava sa leiloeira Thais Alexandre 
tações ins O (ar par mental Ataimente ca ministra em com- | 2 Galeria Evandro Carneiro e contratou a plataforma de 
e inspirar MERENDA «irências acadêmicas, médica, corporativas e de | Arte, na Gávea, Rio de Janei- leilões online Arremate Arte 
PER NS o ociência, bem como em instituições religiosas ro para a realização deste even- 
O SRS ao redor do mundo. A dra Lexfeseu marido, Mac, | Três anos depois e com as. toinangural,queconta como 
tul,p.16 tEmquatro filhos eresidemem Palas transformações impostas ao senknowhownometier. 

renciamento m 
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Auxílio atrasado a DF 
servidores da Educação 
sets “moer mex LeANdro Grass cobra repasses do 

Câmara Legislativa odepu- ção, a Secretaria se enrolou 
tado João Cardoso cobrou e não pagou. Peço celeri- x . “ . 

memnnit Se GDF às Obras Sociais Pavonianas auxílio alimentação devida esse pagamento seja feito. 
a todos os servidores efeti- Hojeo Governo do DF deve 
vos da Secretaria de Edu- uma parcela de R$ 394 re- O deputado Leandro — suspenderá os serviços es- O distrital disse ain- — to sobre a gestão da Saúde 
cação, referente a março. — ais”, ressaltou o deputado. | Grass (Rede), na sessãoor- — pecializados prestadospelo da que protocolou, e pediu no DF. 

dinária da Câmara Legisl SUS. “Milhares de crianças apoiodosoutros deputados 
tiva, criticouasuspensãode com deficiência não terão — para aprovação, de convo- 

li Hi repasse de recursos da Se- mais atendimento ue Júlia Lucy critica cretaria de Saúde do Distr. a Seretari  Incompeden- 
as] x to Federal à Associação das te, é negligente, não cum- bitributação de carnes Obras Pavonianas de As- pre o básico, não consegue. Gestão Estratégica de Sa 

sistência. Segundo o distri-  cumprircontratoefazerre- — de do Distrito Federal, Gis- 
A deputada Júlia Lucy já tem pronta uma propos- | tal, a instituição está sem — passe de recursos que é do — lei Morais de Oliveira, para 

(Novo) anunciou que apre- ta para apresentar ao GDF. | receber desde setembro e — Governo Federal”, afirmou. prestarem esclareci 
sentará nos próximos dias “Precisamos facilitar a vida 

uma proposta ao gover- — de quem empreende, para A proposta do governo a iniciativa privada; o mon- — concessão e para “o impacto 
no para acabar com a bi- isso é necessário reduzira | Alerta para do Distrito Federal de reli- tante envolvido é de R$ 39 sobre a vida de mais de t 
tributação do consumo de — burocracia e tornar as coi- a zar parceria público-privada bilhões — dos quais metade mil catadores de materiais 
carnes em restaurantes. sas mais eficientes”, com- | CONCESSÃO (PPP) para tratar os residu- será proveniente de repas- — recicláveis que vivem disso 

sundo ela, a Justiça tem — pletou. E os sólidos foi alvo de ques- ses do GDF. “É uma propos- no DF”.“Quando fui vice-go- 
reconhecido a tributação * Júlia Lucy também pe- | CIO SEIVIÇO CO fonamentos por parte da ta esdrúsnia que deve ser. venadora, todo o serviço de 
duplicada na venda do pro- — diu à secretaria de Educa- t t deputada Arlete Sampaio examinada com muito limpeza era feito pelo SLU; 
duto, cão para colocar o crédito | tratamento (rr, durante a sessão. Se-. dado pelos Grgios de con: sos poucos, milhões e mi. 

A distrital destacou que para a compra do uniforme d ídli gundoinformou a parlamen- trole”, defendeu a distrital, lhões passaram a ser gastos 
realizou audiência públi- dentro do cartão do mate- | JB TESÍQUO rr oeditalprevênconcessão — que chamou a atenção para — para pagar serviços terceiri- 
ca para discutir oassuntoe  rialescolar. do serviço por 30 anos para os “valores exorbitantes” da zados”, lamentou. 
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sul ntação permitirá o regular funcionamento das unidades públicas de saúde | 


