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O Lobo Fest — Festival Internacional de Filmes chegou a 2021 em formato híbrido, 
com exibições presenciais e on-line. Toda a programação é gratuita. Este ano, O 
evento tem os escombros como tema. Tanto a cidade quanto os corpos sofrem com 
O envelhecimento, a degradação, o desprezo, o abandono. Da utopia de concreto e 
sangue 3os pesadelos da contemporaneidade em forma de escombros e entulhos, 
da ruína, sai à nova edição do Lobo Fest como uma fonte insistente de resistência, 
beleza e poesia ! 
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INVISIBILIDADE E REGISTRO 
CIVIL FOI TEMA DA REDAÇÃO 
EDUCAÇÃO: O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desta edição é "Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil", segundo 
divulgou o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, em suas redes sociais. Nesta edição, de acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), O 
tema da redação é o mesmo tanto para o Enem impresso quanto para o digital. As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa 
Universidade para Todos (ProUni). Para tanto, o candidato não pode tirar nota zero na redação. Os participantes do Enem podem ainda pleitear financiamento estudantil em programas 
do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), e se candidatar a uma vaga em instituições de ensino superior portuguesas que têm convênio com o Inep / PÁGINA 02 

PNAD: CAI RENDIMENTO 
DO TRABALHO E AUMENTA 

fojoisi= DE REFORÇO PARA PESSOAS DE 
157 A 59 NO DISTRITO PESA. TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

| O total de pessoas com rendimento de 

trabalho recuou de 92,8 milhões para 84,7 

milhões, representando redução de 44,3% 

para 40,1% da população 

PÁGINA 06 

SAÚDE DO DF INICIA CURSO 
SOBRE TRANSPLANTES DE 

ÓRGÃOS E TECIDOS 

Aulas começam no dia 25; expectativa é 

formar a segunda turma no próximo ano e 

contemplar todos os estados do Brasil 

PÁGINA 04 
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à [EL tado 
HE Professores acharam o tema mais difícil do que nos anos anteriores 

Invisibilidade e Registro Civil dc 
foi tema da redação do Enem “o presidente 

do Inep 
O tema da redação do para acesso ao Sistema de 

Exame Nacional do Ensino Seleção Unificada(Sis)eao | O ministro do Tribu- 
Médio (Enem) desta edição Programa Universidade pa- | nal de Contas da União 
é “Invisibilidade e Regis- raTodos (ProUni). (TCU) Walton Alencar Ro- 
tro Civil: garantia de aces- 
so à cidadania no Brasil 
segundo divulgou o Minis- 
tro da Educação, Milton Ri- 
beiro, em suas redes sociais. 

Para tanto, o candidato | drigues negou, no último 
não pode tirar nota zero na | sábado (20), o pedido de 
redação, afastamento do presidente 

Os participantes do | do Instituto Nacional de: 
Enem podem ainda pleite- | tudose Pesquisas Educacio- 

Nestaedição, deacordocom início ontem (21), com uma Os candidatos terão até as arfinanciamento estudantil | nais Anísio Teixeira (Inep), 
Instituto Nacional de Estu-— prova contendo a redação 19h paraterminaroexame. em programas do governo, | Danilo Dupas. A medida 
dos e Pesquisas Educacio- — gissertativa-argumentati- No próximo domingo como o Fundo de Financia- | cautelar foi proposta porno- 

a (Inep), — va e 90 questões objetivas: (28) terão vez as provas de mento Estudantil(Hes) ese | vedeputados federaisapóso 
O tema da redação é o mes- — 45 delas dos componentes ciências da natureza e suas candidatar a uma v ão de 37 
mo tanto para o Enem in 

pedido de exonera 
ensino su- | servidores da autarquia, que linguagens, códigos e suas tecnologias, e matemática. instituições d 

presso quanto paraodigital. tecnologias, e 45 de ciências — esuas tecnologias. As notas. perior portuguesas que têm | relataram intervenção pol 
A aplicação do Enem teve — humanasesuastecnologias. do Enem podem ser usadas. convênio como Inep. tica na gestão do Inep e fa- 

Thas de segurança no Exame 
do Ensino Médio 

m). Os parlas 
ram a apuração 

Incentivo a entrada de 

idosos nas universidades regularidade 
quantos questões do Enem 

A Comissão de Direi- de vagas direta — ou seja, A e sigio das provas, a fiscali- 
tos Humanos e Legislação sem necessidade de qua que personificava a impor op olmpecto 
Participativa (CDH) tem — quer processo ou concur- RR ER q, emissão dos servidores, 
reunião marcada para es- so seletivo — para ingresso » irem ser escravos aqui PAR 
taterça-feira (29) àsghoo, em cursos de g e a ni capota 

À) comasitensna pauta Um instituições fede Rama o 0rsios governamentais 
deles é o projeto que in- . sinosuperior (Ifes)”. PRA o 4 recomendação de ade- 
centiva o ingresso de ido- Para a senadora Leila, EENAREANARAE | iuações necessárias à via- 
sos com mais de 70 anos, o projato está em sintonia : RE RERNROREATMR 17z1ção cias provas que 
sem curso superior, nas. com dispositivos da Cons- RE RO RNRR  contecem amanhã (21) e 
universidades públicas fe-  tituição de 1988, do Esta- | EM essa mácula NAL ARARREOS no próximo dia 25. Rodri 
derais (PL 4.662/2019). . tuto do Idoso (Lei 10:741, ARMAR nes, argumentou que não 
De iniciativa do senador — de 2003) e da Lei de Dire- so pais ERRAR | nú medidas que o TCU pos- 

| Veneziano Vital do Rêgo — trizes e Bases da Educ RO TETE DO recomendar para viabi- 
(MDB-PB) e relatado pela . ão Nacional (LDB — Lei | RPRNRRRSR PENTE RNNNEENTN DO hizar a realiza 
senadora Leila Barros (Ci- 9.394, de 1996), que reco- Dia da Consciência RR A sois dias di data da pri 
dadania), o texto busca ga- — nhecem o direito de pes- à, Paulo Rocha desta á-las e ir adiante como (ANNE 
rantir a vaga do idoso sem — soas com mais de 60 anos | ENT 0/2021, que RARO rrcira etapa do exame, es 
a necessidade de processo à educação e à aprendiza- | PRRTREAR EREEReR ndo inteiro já aprendeu que todo o esquema 
seletivo. O projeto altera gemaolongodavida. Are- ERRNEASONNE DNA RR para aplicação do exame es- 
a Lei de Cotas (Lei 12711, — latora destacou que incluir | PRATES cha, cuja participaçã teja definido e pronto. Não 
de 2012) para estender as os idosos no rol dos bene- | RRRARNARTRSS definição da pauta junt vislumbro, igualmente, me- 
políticas de inclusão edu- . ficiados pela Lei de Cotas | PORASBNTE RERTERRE PRN PARANTEANENINATRO | cidas que se possa adotar 
cacional, que já são garan- — “parece, assim, providên- | PRRANN RARA | aumentar a segurança 
tidas por questões de raça cia oportuna e relevante, | EISORERRAA NNE EEE RNA 61 quatidadedasquesões, 
e de deficiência, aos ido- — que pode contribuir para | DESIASERRRENTaNSA Pe Na Pee 
sos. Segundo Veneziano, . que efetivamente esse gru- 
nada mais justo do que . po etário, que será cada dia 
ampliar o acesso à educa- mais representativo na so- 
ção superior pública fe- — ciedade brasileira, possa 
deral também aos idosos, — ter efetivamente atendido 
“proporcionando reserva. seu direito à educação”. 

sem comprometer a realiza- 
ção do exame no prazo pro- 
gramado”, diz o ministro na 
decisão, “Quanto ao afasta- 
mento cautelardo presiden- 
tedo Inep, não há nos autos, 
até o momento, indícios de 
que, prosseguindo no exer- 
cício de suas funções, ele 
possa: retardar ou dificultar 
auditoria ou inspeção des- 
te Tribunal; causar novos 
danos ao Erário; ou invia- 
bilizar seu ressarcimento”, 
acrescenta Rodrigues. Ele 
registrou ainda que a Justi- 
ca já negou pedido de afas- 
tamento de Danilo do cargo. 

Editor Cheé Hélio Quer 
Subeditor: Reynaldo Rodrigues. 
Comercial Francis Leandro 
Ciredação: Marco À. Quer Tel: 3223-3410 
Colunista sociak Marlene Gal 
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SAÚDE E DF aguarda envio de vacinas para ampliar as faixas, com aplicações adicionais 

Começa hoje aplicação de dose 
de reforço para 57 a 59 anos 

da Saúde. "O DF está pron- 
to para executar, desde que 
receba as doses”, afirmou o 
subsecretário de Vigilância 
à Saúde, Divino Valero. As 
vacinas disponíveis na rede 
de frio da Secretaria de Sat 
deestão destinadas à segun- 
da dose. No caso de quem 
se imunizou com à vacina 
da marca Janssen, que ao 
longo da campanha de va 
cinação foi direcionada 
professores, popula 

Alista de locais de vaci- situação de rua e população 
nação é atualizada diaria- — carcerária, à dose tomada 
mente no site da Secretaria — inicialmente é equivalente 
de Saúde. De acordo com a às primeiras e segundas do- 
pasta, a ampliação da faixa. ses das demais marcas, e a 
etária para a dose de refor- — dosedereforçoseráa segun- 
qo depende do envio delotes aplicação. Contudo, a Se- — aguarda o envio pelo Minis- 
adicionais pelo Ministério. cretaria de Saúde também  tério da Saúde para iniciar 

A partir de hoje (22), 
pessoas de 57 a 59 anos que 
tenham tomado a segunda 
dose da vacina contra a co- 
vid-19 há pelo menos cin- 
co meses poderão receber à 
dose de reforço. O an 
foi feito nesta quinta-feira 
(18) durante coletiva de im- 
prensa, O intervalo de cin- 
co meses também passa 
ser válido para idosos acima 
de6ounose profissionais de 
saúde. 

a campanha específica para 
esses públicos. 

Sessão Solene 
celebra 15 anos da 
UnBTV 

Câmara Le- Bartolomeu Ro- 
gislativa (CLDF) — drigues; a reito- 
realiza Sessão So- ra da UnB, Márcia 
lene hoje às 19h, Abrahão Rodri- 
para celebrar os gues; a presiden- 
15 anos da UnB- te da Associação 
TV.O autor daini- — Brasileira de Co- 
ciativa, deputado — municação Públi- 
Fábio Félix (Psol), ca, Cláudia Lemo; 
ressalta a impor-  odiretor-presiden- 
tância da emissora te da TV Comuni- 

tária de Brasília, 
Paulo Miranda; o 

Webinar discute direitos e 
cidadania da população negra 

dade Racial, Edeleide 

Honório. A Sejus tam- 
bém marcou o Dia da 

mento de reflexão”, 
convida a secretária 
Marcela Passamani. 

n alusão ao Dia 
Nacional da Consciên- 
cia Negra, celebrado 

como instrumen- 
to de estímulo à 

emzodenovembro,a  Aprogramaçãoin- Consciência Negra no chefe substituto da 
Secretaria de Justiçae  clui palestras com o último sábado (20) | cial pública, com Divisão TVe Rádio 
Cidadania (Sejus) vai - presidente do Con- com músicas, ofici- | Programação edu- Legislativa da C! 

cativa, difusora 
de conhecimento 
e cultura. Segun- 
do ele, o canal é 
resultado de es- 
forço de professo- 
res e profissionais 
da comunicação 

DF, Flávio Corrêa; 
o diretor da UnB- 
TV, Rafael Villas 
Bôas; o diretor da 
TVUEGemembro 
da Diretoria da As- 
sociação Brasileira 

selho Deliberati- 
vo do ESG Racial do 
Instituto para o De- 
senvolvimento do In- 
vestimento Social, 
Hélio Santos; a pre- 
sidente da Comissão 

nas, Cine-Debate e fei- 
ra solidária durante o 
evento Cultura eCons- 
ciência, 

“Fizemos um pa- 
cote de ações, neste 
ano, para fortalecer à 

realizar um webinar 
para promover à re- 
flexão sobre igualda- 
de, respeito, direitos 
e cidadania da popu- 
lação negra. O even- 
to virtual será hoje 
(22), às 16h30, ao vi- — Nacionalde Promoção cidadania da popula- | social. “É um dos 
vo no canal da Sejus — da Igualdade Racialda — ção negra, que, além | principais veiculo Costa; adiretora 
no YouTube. “Essa é — OAB, Silvia Cerqueira; — de tudo, inclui a cria- | los de divulgação da Faculdade de 
mais uma oportuni- o fundador da Funda- ção do Conselho de | das atividades de Comunicação da 
dade enriquecedora 
que temos para escu- 

ção Cultural Palma- 
res, Carlos Moura; e a 

Igualdade Racial no 
DF, a celebração do 

UnB, Dione Oli- 
veira Moura. A pri- 

ensino, pesquisa 
e extensão desen- 

tar sobre o que de fato — procuradora da Uni- Dia da Favela e da | volvidas em todos . meira transmissão 
precisamos fazer, eas- — versidade Federal do Consciência Negra. E | os campi”, frisa o da UnBTV foi rea- 
sim transformar a vi- Paraná, Dora Lúcia - continuaremos traba- | deputado. Entre  lizadaemzideno- 
da dessas pessoas com — Bertúlio. A mediação lhando para ampliar | os convidados da. vembro de 2006, 
mais políticas públi- . do webinar ficará por . essas políticas públi- | Sessão Solene, es- pelo Canal 15 da 
cas, respeito, igualda- conta da coordenado- cas no DF”, destaca o | tão a deputada fe- — NET. A Sessão So- 
de, amor e cidadania. ra de Políticas de Pro- — subseeretáriodeDirei- | deral Erika Kokay;  lene será transmi- 
Por isso, éimportante . moção e Proteção dos. tos Humanos e Igual | oseeretáriodeCul- tida ao vivo pelo 

canalda TV 
ra Distrital. 

tura e Economia 
Criativa do DF, 

Povos e Comunidades 
Tradicionais e Igual- 

e necessário quetodos 
participem desse mo- 

dade Racial da Sejus, 
Juvenal Araujo. 

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

ALSO 
Relatório de 
vacinação 

228.920 

PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS, ACESSE: 

wwy. info.saude.df.gov.br/ 



A E Secunda-rEina, 22 DE Novemaso DE 2021 

[ WBtrito Federal 

www.alo.com.br 

SAÚDE EE Aulas começam no dia 25; expectativa é formar a segunda turma no próximo ano 

EEEESEs 

Saúde inicia curso sobre 
transplantes de órgãos e tecidos 

A Secretaria de Saúde 
por meio da Central Est: 
dual de Transplantes do 
DE(CET-DF), em parceria. 
com a Escola Superior de 
Ciências da Saúde (ESCS), 
lançou a pós-graduação 
luto sensu — curso de es- 
pecialização — em Gestão 
do Sistema Brasileiro de 
Transplantes de Órgãos e 
Tecidos, com público-al- 
vo transdisciplinar, que 
terá início no próximo dia. 
25. Foram abertas 40 va- 
gas gratuitas, financiadas 
pelo Governo do Distrito 
Federal, com processo se- 
letivo por edital, de modo 

a contemplar profissionais 
que atuam diretamente 
com doação e transplantes. 
no DX, nos estados das re- 
giões Norte e Centro-Oes- 
te, e servidores do Sistema 
Nacional de Transplantes. 
do Ministério da Saúde. 
O curso despertou o in- 

teresse de profissionais de 
todos os estados e as 40 
vagas disponibilizadas fo- 
ram preenchidas. O autor 
e coordenador do curso, 
Anderson Galante, afir- 
mou que há a expectativa 
de formar a segunda tur- 
ma no próximo ano e con- 
templar todos os estados 

do Brasil, considerando o 
objetivo de tornar o DF o 
centro formador de gesto- 
resemtransplantes.*O DF 
tem ótimos indicadores de 
transplantes de rim, figa- 
do, coração, medula, pele, 
córnea, sendo referência 
no assunto”, conclui. O 
curso será on-line síncro- 
no, em tempo real, e com 
uma carga horária me- 
nor na modalidade à dis- 
tância. As aulas ocorrerão 
todas as quintas e sextas- 
feiras à noite durante um 
ano, contemplando 360 
horas. *O objetivo é capa- 
citar os profissionais pa- 

— 

ra utilizarem ferramentas medos para que a comuni- 
de gestão e provocá-los a dade acredite que o pro- 
pensarem criticamente so- cesso de doação é seguro 
bre o sistema e, como con- — no Brasil e é dependen- 
sequência, potencializaros te do “sim” dos familiares 
serviços no DF, na tríade da pessoa que falece”, en- 
doação, captação e trans- — fatiza Galante. Segundo 
plante”, explica Anderson. o enfermeiro, com gestão 
Galante, que é enfermei-— é possível interpretar os 
roeatua na CET-DF. "Não percentuais de recusa fa- 
há transplante sem doa- . miliar para a doação de ór- 
ção e não há doação sem — gãos, mapear os gargalos 
a participação da socieda- — do processo de trabalho e 
de. Os gestores têm dever — agir corretamente, Além 
detranspor as paredes das — disso, identificar hospitais 
instituições e alcançar a que não notificam mor- 
população, esclarecendo-a te encefálica de pacientes, 
sobre dúvidas, desmistif- . que são potenciais doado- 
cando crenças, desfazendo — res de órgãos etecidos. 

Prêmio incentiva autonomia econômica de 
mulheres rurais 

Estão abertas, até o dia 
30 de dezembro, as inscri- 
ções para o Prêmio Mu- 
lheres Rurais — Espanha 
Reconhece. Podem se ins- 
crever iniciativas de co- 
letivos de mulheres que 
promovam a autonomia 
econômica das mulheres ru- 
rais, segurança alimentar é 
bem-estar de suas famílias, 
organizações e comunida- 
des. 

Serão classificados e 
premiados três projetos de 
10 iniciativas Finalistas. A 
premiação consiste em va- 
lores destinados a melhorar 
o empreendimento. O pri- 
meiro lugar receberá R$ 20 
mil, o segundo, R$ 10 mil é 

oterceiro, R$ mil. Além do 
montante destinado a cada 
um dos três primeiros luga- 
res, Os projetos vencedores. 
também ganharão acompa- 
nhamento e assistência téc- 
nica, notebook, cursos de 
ensino a distância, certifica- 
ção de reconhecimento in- 
ternacional, entre outros. A 
premiação é uma iniciativa 
do Escritório de Agricultu- 
ra, Pesca é Alimentação da 
Embaixada da Espanha no 
Brasil, desenvolvida em par- 
ceria com o Instituto Inte- 
ramericano de Cooperação 
para à Agricultura (TCA), 
a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação 
ea Agricultura (FAO) e à 

ONU Mulheres. Conta com 
apoio do Ministério da Agri- 
cultura, da Organização dos 
Estados Ibero-Americanos| 
(OIE), do Serviço Social do 
Comércio (Sesc) e da Asso- 
ciação Brasileira das Entida- 
des Estaduais de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
(Asbraer). 

Dia D aplica 11.881 doses de 
vacina contra a covid-19 

A ação conjunta de va- ra o Distrito Federal. Nós 
cinação do Governo do Dis- estamos atrás das pessoas 
trito Federal (GDF), por. queainda não puderam, ou 
meio das secretarias de . não se sensibilizaram a to- 
Saúde e das Cidades, além  maravacina contra a covid. 
das administrações regio- Nossa luta não terminou 
nais, resultou na aplicação hoje. Nós vamos continuar 
de 11.881 doses de vacinas — indo atrás e vamos conven- 
contra a covid-19. Em fei- — cer essas pessoas a se vaci- 
rase locais com grandecir-  narem. Tenho certeza de 
culação de pessoas foi feita. que, juntos, vamos chegar 
uma busca ativa por pesso- ao nosso objetivo de vaci- 
as que ainda não haviam. nare proteger a população 
iniciado o ciclo vacinal ou do DF contra a covid-19, 
que não tinham tomado a — afirmou o secretário de 
segunda dose ou a dose de. Saúde, general Manoel Pa- 
reforço. O Dia Dmarcouo  fiadache. No Guará, um 
início de uma sériedeações exemplo conseguiu tradu- 
de busca ativa para vacinar — zir 0 esforço da Secretaria 
quemainda não sevacinou. . de Saúde em levar a vacina 
“Foiumdia espetacular pa-  atoda população. 

AGRICULTURA 

ALS 
Parque 
receberá 
plantio de mil 
mudas 

O Parque Ecológico Ver- 
edinha (Brazlândia) come- 
ca a receber, hoje (22), a 
partir das ghgo, milmudas, 
marcando o início do XX 
Plantio das Águas e do Pro- 
jeto Simplesmente Plantar, 
eventos voltados para a co- 
memoração do 1º Dia da 
Consciência Ambiental de 
Brasília. À infciativa con- 
tará com a participação de 
estudantes das escolas pú- 
blicas da Região Adminis- 
trativa de Brazlândia. 

O Plantio das Águas é 
uma iniciativa do Movi- 
mento Ecos do Cerrado, 
em parceria com o Instituto 
Brasília Ambiental. À reali- 
zação conjunta já ocorre há 
oito anos em várias unida- 
des de conservação (UCs) 
administradas pelo órgão. 
Só no Parque Veredinha o 
projeto já resultou no plan- 
tiodemais de ro milmudas. 
A ação existe desde 2000 e 
contabiliza 180 mil mudas 
plantadas. 

fenercia 

A semana 
começa sem 
energia em 
algumas cidades 

Hoje (22), pontos de cin- 
co regiões administrativas f- 
carão temporariamente sem 
energia para que ações de mel- 
horias sejam prestadas na rede. 
elétrica: Vicente Pires, Gama, 
Paranoá, Planaltina e São Se- 
bastião. Em Vicente Pires, a 
suspensão da energia ocorrerá 
das Bh3o às 11h30, afetando a 
Colônia Agrícola Vicente Pires, 
rua 4, chúcaras 107, 108 é Fei- 
tado Produtor, paraqueaobra 
de melhoria na rede elétrica 
seja feita em segurança pelos 
técnicos, Ocorrerá no Gama a 
manutenção preventiva, com 
poda de árvores, deixando, as-. 
sim, das gh às 14h, as chácaras. 
8e10, do Núdeo Rural Ponte. 
Alta, sem luz. Já no Paranoá, o 
desligamento será necessário 
para que se faça manutenção 
preventiva, com poda de árvo- 
ves, das gh às 13h, afetando a 
chácara 4 do Núcio Rural. 
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Embaixador do Azerbaijão no Brasil, Elkhan Polukhov, o “Dia da Vitória” em um evento na 
sede de sua embaixada. 35 jornalistas da área internacional compareceram à recepção. Em 
seu discurso, entre outras coisas, Polukhov falou da importância do acordo de paz, após a 
ue durou 30 anos e teve uma escalada de 44 dias, sendo finalizada em novembro de 2020. 

21, foi o prim ano da comemoração da recuperação do território pelos azeris. Nas 
fotos, momentos da recepção na embaixada do Azerbaijão. 
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ECONOMIA | Petrobras e Fertilizantes Santa Catarina arremataram terminais 

Leilão: terminais portuários terão | 
R$ 700 milhões em investimentos | 

A Petrobras oia vence- esse estudo o leilão será relan- 
dora do leilão para conces- O cado. “vamos começar a estu 
são de terminais portuários dar agora. 
com a oferta única de R$ O que temos notado em ou- 
558.250.000,99 pela con- tros processos de concessão é 
cessão da área STSOBA no que há uma questão de custo 
Porto de Santos, em São de insumos que tem aumenta- 
Paulo, O local é destina- do bastante. É possível que te- 
do à movimentação, arma- nhamos que fazer reavaliações 
zenagem e distribuição de sobre vocação do terminal, aces- 
graneis líquidos (combustk ? so ferroviário, entre outras coi- 
veis) Otempodeconcessão - sas”, Pilone destacou que, com 
é de 25 anos. Havia ainda = a concessão no Porto de Santos, 
mais uma área, a STSO8, i é agregada mais capacidade de 
mas a Petrobras não fez ne- movimentação principalmen- 

oferta, alegandoque e E tecomos investimentos em dois 
já reunia todas as zantes Santa Catarina Ltda, por R$ localizadas em toda a região Sul O pe- berços de atracação. -Hojeesseé 

características estratégicas é necessá- 200 mil, sendo também a única em-  riodo de concessão é de dezanos. o principal gargalo do porto na cadeia 
ras para as operações da empresa. presa a fazer oferta Adreatambémé Segundo o secretário nacional de de granéis líquidos e combustíveis. 
À outra área de terminais dispo- . destinada para movimentação de gra- . Portos, Diogo Pilone, a partir de ago- Além de reduzir fila de embarcação 

nível no leilão, no Complexo Portuá-  néis líquidos combustíveis ou quimi- ra será feita uma análise para enten- — otimizaro fluxo decargas, a concessão 
rio de Imbituba, em Santa Catarina, cos, proveniente principalmente de der porque não houveinteressados na. regularizará a precariedade dos con- || 
a IMBOS, foi arrendada pela Fertili- Maceió (AL) paraabastecer empresas área STSOS em Santos e ao concluir tratos, trazendo segurança jurídica” 

Atividade A atividade econômi-  netários, no acumulado do  vulgado pelo Instituto Bra- a revisão da taxa de cresci 
ca no pais recuou 0,1% no. ano até setembro, o Produ- . sileiro de Economia da . mento do PIE em 2020 da 

Ami terceiro trimestre, em re- to Interno Bruto (PIB, so- Fundação (Ibre/FGV). queda de 4,1% para 4,2%. 
econômica ao periodo anterior, . ma dos bens e dos serviços Na publicação, a E Para 0 coordenador do 
do país mas em setembro teve a. produzidos no país) foies- destacou a revisão parabai- — Monitordo PIB-FGV, Cláu- | PME 

ta de 0,3%, se comparado — timado, em valores corren-  xode 1,4% para 1,2% nata- dio Considera, a economia 
9 a agosto. Frente ao terceiro tes,em R$ 6338 trilhões. xa de crescimento do PIB — brasileira reverteu a traje- | 

recua 0,1 % trimestre do ano passado,a Os dados são do Mo-— de 2019 feita pelo IBGE. tória de recuperação que 
no terceiro — economiabrasieiracresceu  nitor do Produto Inter-— Pelos cálculos do monitor, . havia sido observada no 

E 441%, e 2,4X em setembro, no Bruto, elaborado pela na próxima divulgação das terceiro e quarto trimestre 
trimestre comparado ao mesmomês Fundação Getulio Vargas Contas Nacionais Trimes- . de 2020 e no peimeirotr- 

em 2020. Em termos mo- — (Monitor do PIB-FGV), di-  trais(CNT)o IBGE vaifazer — mestredesteano. 

Financiamento do Pnad 2020: cai Conselho do FGTS aprova 
governo geral atingiu rendimento do So de R$ 326 bilhões 
R$ 9083 bilhões em 2020 | trabalho O presidente do Ban- em Lisboa. O presidente 

- : co Central (BC), Rober- — do BCdisseque,emparte,a || 
Em 2020, as finanças — do Tesouro Nacional eo Ban- O auxílio emergencialeo to Campos Neto, disse — inflação que vem sendo re- || 

públicas sofreram influên- co Central do Brasil. Osbene- | aumento dodesempregode- que, diante de um cená-  gistrada em diversos países 
cia da pandemia da covid-19  ficiossociais foramacategoria | - vidoà pandemia decovid-19, rio de piora “quantitativa está relacionada à “maior 
e das medidas adotadas pe- com maior impacto sobre o | | alterouo perfildorendimen- e qualitativa” da inflação, injeção fiscal da história 
Jos governos para seu enfren- volume total de gastos, regis- | | to das famílias, de 2019 pa- a autoridade monetária do mundial”, medida adotada 
tamento, A necessidade de  trandocreseimento de 208%, | | ra 2020. Nesse período caiu |. país terá um trabalho dif- como objetivo de amenizar 
financiamento líquida do go- uma vez que concentraram | | o rendimento detrabalho e. cile desafiador, em umce- os efeitos da pandemia na 

: seiva cur- ã ário de alta nos preços de. economia. vero geral registrada nasEs- . parte expressiva dos recur | aumentou a renda vinda de nári ape ndo o 
tatísticasde Finanças Públicas sos destinados ao enfrenta- RR icmento, corstostiveis e eia penidanda au 

o cedo Mi von iene de | Ciderendalcomponnsio Campeão dêndopeo- rente do ques imagina, o ano anterior, chegando a — Na Conta Intermediária 2 s Neto, te ) 
R$ 903 bilhões. ssesesulta: Governo, us beneficios de as | | emergencial Eoquemosta | hlema de inflação interna, “com uma rápida e volé- 
do reflete a queda de 65% da  sistênciasocial - queincorpo- | 2 Prad Contínua 2020:Ren- o Brasil está “importando til mudança de cenários, 
receita total frente a alta de ramo aunílio emergencial eo frota add rer ano aii Fa im rm i 

beneficio do Programa Emer- | | divulgada pelo Instituto Bra- Ele ressaltou que paracon- to e de perspeetiva de in- 
ras de gvemo em relação a. gencal de Manutenção do | ii deGeognafine sai... tomar esa situação será. ação” Govemos ficaram | 
2019 Emprego e da Renda -cresce- | | tica(IBGE). necessário, ao Brasil, bus- . “empánico”,semsaber, até. 

nformações constam ram 324.2%, passando de R$ O total de pessoas com | caro equilibrio fiscal, além então, à real dimensão do (Ni 
das Estatísticas de Finanças — 97,8bilhões,em2019paraR$ | | rendimento de trabalho de “passar a mensagem de problema. O presidente do ças. g7jBbilhões, em zo1o para de re A me ea 
Públicas e Conta Intermediá- — 4i5bilhõesem2020.0sbene | "cuoy de 92,8 milhões imeopaistemcondipfesde — BCaponton alguns dosmo- 
riadeGoverno 2020, elabora-  fiiosdaseguridadesocial que Para terumcrescimentosusten- tivos que não possibilita- 
daspelo InstitutoBrasieirode . englobam principalmente os | S47milões representando pjve] mais alto”. As decla- ram, ao Brasil sebencficiar 
Geogfiae Estatistca(IBGE)  beneficiosdo RegimeGeralde | Teduçciode44.3%para 40,1% rações foram dadas no IX daaltados preçosdascom- | 

é da população. Fórum Jurídico de Lisboa, — moditi | em parceria com a Secretaria Previdência Social (RGPS) Fórum Jurídico de es. 
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DIREITOS HUMANOS [HH O Ligue 180 é uma das principais ferramentas 

Campanha alerta sobre os riscos 
do feminicídio 

Os riscos do femini tuações de risco”, alerta à 
cídio é o tema da campa- gestora. Entre os fatores 
nha lançada neste sábado de risco para o feminict- 
(20), com o slogan “Vio- dio, estão o isolamento so- 
Jência contraa mulher: sua cial, a ausência de rede de 
evolução leva ao feminici- serviços de saúde e prote- 
dio, Observe os sinais. De- ção social bem estruturada 
nuncie”, À iniciativa, do e integrada, a pouca cons- 
Ministério da Mulher, da ciência de direitos, histó- 
Família e dos Direitos Hu- rico de violência familiar 
manos (MMEDH), integra transtornos mentais, uso 
as ações dos 21 Dias de Ati abusivo de bebidas e dro- 
vismo pelo Fim da Violên- gas, dependência afetiva 
cia contra as Mulheres. A é econômica, presença de 
campanha nacional abran- padrões de comportamen- 
ge a produção de vídeos, to muito rígidos, exclusão 
spots para uso em rádio do mercado de trabalho, 
comunitárias e parceiras, deficiências, vulnerabili- 
cards educativos, enquetes px dades relacionadas a fai- 
interativas destinadas às passado a novembro deste ano, mais. méstica xas etárias e escolaridade. 
redes sociais, cartazes, folders e ou- de 97,4 mil denúncias de violência. discriminação à condição de mulher. O movimento proposto pela Organ: 
tras peças de cunho publicitário. Os. doméstica e familiar contra a mu Lembro a todos que o feminict- ações Unidas (ONU), 16 
materiais também têma propostade . lher foram registradas. Outras viola- dio éo final do chamado ciclo davio- Dias de Ativismo pelo Fim da Violên- 
estimular a cultura da denúncia ões somaram mais de 24.5milcasos  lência. Até chegar nessa situação, — cia contra as Mulheres, ocorre todos 

O Ligue 180, a Central de Aten- . no período. A secretária Nacional de . geralmente começa com algo consi- og anos em mais de 150 países, com 
dimento à Mulher, é uma das prin- Políticas para as Mulheres, Cristiane. derado por muitos como simples, se- atividades de conscientização é mo- 
cipais ferramentas para iniciar o . Britto, explicaque, segundo oCódigo ja um empurrão ou agressão verbal, — bilização. No Brasil, os eventos são. 
acionamento de toda a rede de pro- . Penal brasileiro, o feminicídio con- por exemplo. Nós mulheres precisa- promovidos durante 21 dias. À pro- 
teção às pessoas em situação de vio- siste no assassinato cometido em ra- mos estar atentas aos sinais que en- — gramação começa de forma antecipa- 
Jênci. No que se refere aos números. 2ão do sexo feminino. Em resumo, é . volvem violência fisica, psicológica, — daem 20 de novembro, Dia Nacional 
do Ligue 180, apenas dejulhodoano — quandoocrimeenvolveviolênciado- moral, sexual, patrimonial e as si- da Consciência Negra. 

amiliar ou menosprezo e 

Vacina doada ha 
pelos Estados R$ 20 milhões para 
Unidos chegou projetos sociais 

ao Brasil Mais de R$ crianças e adoles- 
O ministro da Saúde, milhões do Fun-— centes do DF. Sele- 

Marcelo Queiroga, anun- | do dos Direitos da. cionadas por meio 
ciou a chegada de 241 mi-  Criançaedo Adoles- de Edital deCha 
Thões de doses de vacinas | cente (FDCA-DF) — mento Público, elas 
contra a covid-19.Osimu- serão destinados - estarão pres 
nizantes da AstraZeneca para Organizações — na solenidade para 
foram doados pelo Esta a Sociedade Ci- . formalizar parceria 
ig Unidos 'e enregns, com a Secretaria de nesta manhã no Aeropor- 

Verão deverá ser de chuva irregular | todeyiracopos em Cam. jetos voltados ao Justica e Cdndania 
2 atendimento de (Sejus) e o Cons 

em vários estados do Centro-Sul hmegaram agora pela | mais de 15 mil me- lho dos Direitos da 
RR as ças vivas emesinosdo Criança e do Ado- 
de doses de vacina co- Distrito Federal. A lescente (CDCA), 

vid-19 doadas pelos Esta- | cerimônia de repas- responsável pela 
dos Unidos. Agradeço pela | se simbólico desses... gestãodo fundo. 
parceria. Juntos, vamos  valoresocorrerá 

vencer esta pandemia! 

ntes 

vil executarem pr 

Depois de uma primavera chu- — Atéagora, o órgão fornecia apenas 
vosa, boa parte do Centro-Sul te- a previsão climática para cada tri- 
rá um verão de chuvas irregulares, — mestre. 
com meses de seca alternando-se Foram apresentadas as proje- 
com períodos chuvosos. No Cen- ções climáticas entre novembro je (22), às 10h, no | Serviço tro-Norte, a região do Matopi- . e abril As estimativas serão atu- | Moo Em 
ba (Maranhão, Tocantins, Piauíe . alizadas mensalmente e seguirão | B, & Salão Rianco do Pi.) Certmiá de regas- A nota, a Embaixada dosEs- jicio doi á DA Bahia) também sofrerá momen- uma média móvel semestral. No ácio do Buriti se de recursos do! e e é tados Unidos deelarou que csins | 6 tos de falta de chuva no verão. As — próximo mês, serão divulgadas as | qraçã mas Nototal,avins- | CA 
previsões foram divulgadas pelo previsões entre dezembro e maio. | gm exemplo da vitalidade | tuições foram se- | Data: Segunda-fe- 
Instituto Nacional de Meteorolo- — Em janeiro, asestimativasirão até | gas rjações entre os dois | lecionadas para | ra(22) 
gia (Inmet), que apresentou, pela . junho. Segundo 0 Inmet, novem- | esta. executar ações de | Horári:àsioh 
primeira vez, a tendência de chu- — bro tem se caracterizado pormui- 1 do lado do Brasil desde promoção e defe- | Local: Salão Branco 
vas e de temperaturas paraos pró-  tachuva no Centro-Norteechuvas | ifada sa dos direitos de | do Palácio do Buriti 
ximos seis meses em todo o país. . abaixoda média paraa RegiãoSul. | Plnidoda pandemia” 
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MÚSICA 

Virada do 
Samba realiza 
2º edição 

Em 2 de dezembro é ce- 

lebrado o Dia Nacional do 
Samba - e é também a 
ta escolhida para a trans- 
missão da Vírada do Samba 

-2a edição, 
A partir das 19h, todo o 

Brasil pode assistir, gratui- 
tamente, a shows de mulhe- 
res Ícones do gênero como 
ia Surica, Leci Brandão, 

Fabiana Cozza e o Samba de 
Dandara convidando Nilze 
Carvalho e Raquel Tobia 

O Bar Samba foi o local 

escolhido para as gravações 
es transmissões vão acon- 
tecer nas páginas da Muda 
Cultural e Samba em Rede 
(ambas no YouTube e Face- 
book), além da Fita Ama- 
rela (YouTube), Raiz do 

Samba (Facebook) e Repi- 
quede Mão. 

Esta edição da Virada do 
Samba começa com a apre- 
sentação de Tia Surica da 
Portela, pastora e matriar- 
ca da famosa escola de sam- 
ba carioca que, por sua vez, 

ompanhada do violoni 
wranjador e diretor mu- 

sical Paulão 7 Cordas. Nes 
ocasião, eles apresentam o 
repertório do Manacéa, um 
dos grandes baluartes por- 
telenses. 

EDUCAÇÃO 

IESB promove 
1º Jornada de 
Ciência 

A pandemia da Covid-19 
acelerou a chegada do futuro 
no trabalho. De acordo com 
o último relatório do Fórum 

Econômico Mundial, o rit- 
mo veloz que a tecnologia 
vem impactando as empre- 
sas irá transformar, e muito, 
as tarefas, os empregos e as 
habilidades até 2025. Com a 
automação em potencial pa- 
ra criar 97 milhões de emp- 
regos, a ciência de dados e a 
inteligência artificial conti- 
nuam prioridades, seguindo 
a tendência de um cenário 
cada vez mais digital. Para 
entender mais sobre o futu- 

ro dessas oportunidades di- 
gitais, as inovações e o que 
considerar tendência no 
mercado de trabalho, o Cen- 

tro Universitário TESB pro- 
move a JornaCia 2021: 1º 
Jornada de Ciência de Da- 

dos e Inteligência Artificial 
de Brasília. 

Festival 
CELA) 

OLoboFest 
temacional de F 

2021 em formato híbrido, 
com exibições presenciais e 
on-line, Toda a progy 
é gratuita, Este ano, o evento 
tem as escombros como te- 

Festival Is 
tlmes chegou 

ma. Tanto a cidade quantos 
corpossofremeomo envelhe 
cimento, a degradação, o des 
prezo, oabandono. Da utopia 
de concreto e sangue aos pe 
sadelos da contemporane 
dadeem forma deescombros 
eentulhos, da ruína, sia no- 
va edição do Lobo Fest como 
uma fonte insistente de resis 
tência, beleza e poesia. O 13 
Lobo Festtraz um painel, for 
mado por fragmentos filmi- 
cos estlhaços vindos detodas 
as regiões do globo, que tão 
bem representa essa geleia 
geral do presente. São 54 
mes, entre curtas-metragens. 
e curtássimos (formato inau 
gurado pelo próprio festival) 
que radiografam a humank 
dade sob uma perspectiva 

quase apocalíptica. Alguns 
deixam traços luminosos de 
esperança, outros nem tan 
to. O público pode votar em 

ps pela pl: 
ma IanSaeity e os filmes e 
colhidos pelojárioficiale pelo 
voto popular recebem pré- 
rmios em serviços técnicas de 
audiovisual A primeira etapa 
do 13º Lobo Fest foi realiza 
dano Riacho Fundo, em29e 
30 de outubro, quando foram 
exibidos filmes, brasileiros 
e estrangeiros, divididos em 
quatro programas comdra 
mas, comédias é animações, 
voltados para toda a fami 
e com classificação indicati 
livre Acerimôniadeabertura 
do festival, no dia 29, cont 
comapresentaçãoda Orques- 
tra Filarmônica de Brasília, 
interpretando um concer- 
to para crianças com Pedro 
e 0 Lobo (Sergei Prokofiev), 
Aquarelas (Toquinho e Vink 
cius de Moraes), Aquarela 

Ary Barroso) e Cia 

seus favo afor- 

do 
folelores brasileiro). O evento 
das (pot-pouri de cançõe 

contou também com seis of 
cinas, sobre assuntos diver 
sos do universo audiovisual, 
da história do cinema até e 
o roteiro cinematográfico. A 
prixima etapa do festival se 
realizada entre 23 €27 de no. 

ção on-line, que poderá ser 
assistida gratuitamente no st 
te woe Jobofestcom.br. As 
54 produções da programa: 
ção do 13º Lobo Fest foram 
escolhidas entre 4 mil obras, 
brasileiras e internacionais. 
inscritas na plataforma Film 
Freeway — entre elas, filmes 
de nações pouco ou nad: 
presentadas nastelas de cine- 
made Brasa Ac 
realizada pelos prodiutoresdo 
festival JocianeOsórioe Ut 
ses de Pretas. Também se 
exibido como programaçã 
especial o fime convidado | 
"Rua Ataléia” , de André No- 

vaisOliveira Apróximaetapa | 

A filósofa norte-ameri- 
cana Angela Davis afirmou 
sabiamente que “quando a 
mulher negra se movimen- 
ta, toda a estrutura da so- 
ciedade se movimenta com 
ela”. É indescritível e plu- 
ral a liderança dessas mu- 
lheres em seu entorno. Ni 
Distrito Federal, há traje- 
tórias de vida e superaç 
que emocionam e encan- 
tam pela resiliência e for- 
ça de transformar e de ser 
cultura Pela atuação econ- 

| Mostra 

gov ato. com 

LS 

do festival será realizada en: 
tre 23 e27 de novembro, com 
uma programaçã 
que poderá ser assistida gra: 
tuitamentenossite www Jobo- 

on-line, 

fest.com br. As 54 produções 
da programação do 13º Lobo 

4 Fest foram escolhidase 
mi obras, brasileiras e inter 

na plata 
forma Film Freeway — entre 
elas, filmes de nações pouco 
ou nada representadas nas 
telas de cinema de Brasília. A 
curadoria foi realizada pelos 
produtores do festival, Josia- 
neOsórioe Ulisses de Pretas. 
Também será exibido como 
programação especial o filme 
convidado "Rua Ataléia”, de 
André Novais Oliveira 

Mulheres negras dão vozes à cultura 
tribuição sociocultural às 
comunidades em que atu- 

30 agentes culturais 
negras foram agraciadas 
com o Prêmio Mulher Ne- 
gra 2021, da Secretaria de 
Cultura e Economia Cria- 
tiva, que será entregue no 
dia 24 denovembro, emce- 
rimônia reservada às con- 
vidadas no Cine Brasília 
Gestado pela Subsecre- 
taria de Difusão e Diver- 
sidade Cultural (SDDC), 
o Prêmio aportou R$ 150 

Cultura 
cigana será 
tema de 

Bate-papo 
Na próxima quarta-ei- 

ra, dia 24 de novembro, 
a partir das 19h, a auto- 
ra Florencia Ferrari, do 
livro Palavra cigana (SE- 
SI-SP Editora), participa- 

do Bate-papo Literário 
Virtual SESI-SP, Em desta- 
que, estará a cultura cigana 

apresentação do referi- 
do livro que reúne seis con- 
tos especiais, os quais, de 
modo geral, falam sobre as 
tradições e crenças desse 
povo. 

O evento, online e gra- 
tuito, terá transmissão 
vivo, pelo canal do You- 
tube do Centro Cultural 
Fiesp (https://youtu.be/ 
OyqelgWezn4), a partirdas 
19h, eo público poderá in 
teragir c a por 
meio do chat. O bate 
po terá também a partici- 
pação da bibliotecária da 
rede escolar SESI-SP Eve- 
yn Ruani e do professor da 
rede escolar SESI-SP T 
go Mariano Ferreira. Da 
autora Florencia Ferra. 

rie com ilustrações de Ste- 
phan Doitschinoff, o livro 
Palavra cigana apresentaos 
principais aspectos da vida 
desse povo em uma incrível 
costura literária, 

m a auto 

PALAVRA 
CIGANA 

mil, com cachê individual 
de R$ 5 mil. Mestra Ma 
nha do Coco é uma das 30. 
premiadas. Moradora do 
Paranoá há 40 anos, nas- 
ceu em Olinda, Pernambu- 
co, deonde migrou com 
família aos 17 anos de ida 
de. Nessa época, começou 
atrabalhar como emprega- 
da doméstica, quando teve 
contato com uma musicis- 
ta que percebeu o talento 
artístico e The ajudou a re- 
tomar o amor pela música. 


