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APROXIME A CÂMERA. 
DO CELULAR E ACESSE 

21 DE SETEMBRO DE 202 

o) 

mM Distriguição 

GRATUITA 

NOVAS INSCRIÇÕES PARA 
CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS 

Campanha acontece nos dias 23 e 24 de setembro. O resultado sai no dia 30 deste mês. O quantitativo de vagas será 

distribuído da seguinte forma: 1.069 cadelas, 1.129 cachorros, 1.494 gatas e 1.308 gatos. Os tutores interessados em 
participar da campanha deverão ler atentamente as regras antes de efetuar o cadastro. O resultado do cadastro e as datas 

dos atendimentos serão publicados até o dia 30 / P 

— | 

Cesta básica ainda mais barata no DF cf mdb 
“com nova redução do ICMS Sp ta at a rd api 

do trabalhador. Número de vagas de emprego 
chega a 622 

Página 04 Ç* 
ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 
PARA PESSOAS COM AUTISMO 
A Secretaria de Educação oferece atendimento 
educacional especializado a cerca de 3,5 mil 
estudantes com TEA em escolas inclusivas da rede 
pública, com atendimento especializado em sala de 
recursos no horário contrário aa turno de aula reguiar 
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E METEOROLOGIA ALERTA PARA 
& é mais um esforço para combatenas RISCOS DA SECA NO DF 

feeds poa parceria Pa 
que atingi populaç: Nacional de Meteorologia (inmet) chama a atenção 

social e economicamente para o grande perigo de ocorrência de incêndios 
florestais por causa da baixa umidade relativa 
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ENdkional LO: 

Econ Sor pm e E | Proteção do Pantanal 
a ganha subcomissão pa 

Um novo colegiado, vin- vindo especialistas sobre as Reunião para cite et 
Ambiente (CMA), será ins- aos incêndic 
alado nesta quarta-feira “A criação de uma sub- Es H (22), às 10h: a Subcomis- — comissão permanente (...) 

VO r ei ao [1) dão Permanente do Prot. permitii que enocenire” 
ção do Pantanal. Criada por mos esforços na avalia 
requerimento do senador — da legislação e das políticas 
Wellington Fagundes (PL- — públicas, Poderemos ofere- 
-MT), ela se destina a “es- — cer respostas qualificadas 
tudar os temas pertinentes. para o grande desafio que é 
à proteção do bioma Pan- a construção de condições 
tanal e para propor apri- mais favoráveis para a ado- 
moramento da legislação ção de medidas preventivas 
e políticas públicas e ou- e reparatórias ao bioma”, 
tras ações para proteção. explica o senador por Ma- 
desse patrimônio nacio- to Grosso. Para a reunião 

diretoria A Anatel irá finalizar — pelo ministro das Comu- 
da Agência — a proposta após ela ter si- — nicações, Fábio Faria, em 
Nacional do analisada pelo Tribunal. entrevistas, é que o leilão 
de Teleco- — de Contas da União (TCU). ocorra em outubro deste 
muni Apesar de um parecer da ano. 

ções (Anatel) marcou para — áreatécnica apontando pro- 
a próxima sexta-feira (24)a . blemas esugerindo mudan- 
reunião para concluir à vo- ças, a maioria dos ministros 
tação da proposta de leilão votou pela aprovação da 
epi ear is nal”. Segundo Wellington ção, está prevista 
gos de acesso móvel usando O leilão vai colocar as Fagundes, na justific da presidência da 
a tecnologia 5G, que am- — faixas de frequência para do requerimento, a nova. comissão, A subcomissão 
pisa reloctiade da cones. disputa por operadoras da subcomissão é um desdo- . tem quatro integrantes titu 
xão móvel. telecomunicações, median- bramento da comissão tem- lares — além de Wellington 

porária externa criada em Fagundes, Jayme Cam- 
setembro de 2020 pa pos (DEM-MT), Luis Car- 
acompanhara luta contraos los Heinze (PP-RS) e Izalei 

aves incêndios que atin- Lucas (PSDB-DF) — e qua- 
gemo Pantanal desdeo ano trosuplentes: Carlos Fávaro 
passado. Em seus três me- — (PSD-MT), Jean Paul Prates 
ses deexistência, a comissão (PT-RN), Leila Barros (Ci- 
realizou onze reuniões, ou-  dadania-DF). 

A agência havia marca- te pagamentos e determina- 
do a votação para a sema- — dasobrigaço 
na passada. Mas a deci ação irá definir es- 
foiadiada por um pedidode — sascondições. 
vistado conselheiro Moisés O governo vem repe- 
Moreira. Os ministros ain- . tindo que a intenção não é 
da discutem algumas ade- — arrecadar, mas colocar in- 
quações sobre o texto da — vestimentos nessas novas 
propostaparaconcluiravo- . redes, À expectativa do go- 
tação. verno federal, manifestada 

Governo propõe PL que limita remoção 
de conteúdos em redes sociais 

O governo federalenviou — los para os moderadores — vigor. Também está em tra- 
no Congresso um Projeto de — de tais ferramentas exclu-  mitação no Congresso o PL 
Lei (PL) que limita a remo- — frem os conteúdos que jul-  2.630/20, que visa comba- 
cão de conteúdos em redes. gassem falsos, por exemplo. ter a disseminação de notí- 
sociais com mais de 10 mi- O ato, entretanto, foi sus- cias falsasem redes sociais. O 
Thões de us penso pelo Supremo Tribu-  tetofoiaprovado no Senado 
do com a Secretaria-Geral nal Federal (STF) no dia 14  eestáem debate na Câmara. 
da Presidência, a medida al- e, no mesmo dia, foi devol- De acordo com a Secre- 
tera 0 Marco Civil da Inter vido ao governo pelo presi-  taria-Geral da Presidência, o Irã ne (Leine a dente do Senado, Rodrigo nte aicao | EUA reabrirão em novembro 
Leinº 9.610/1998, quetata Pacheco. Segundo Pache- no observa os princípios da iai, : 
de direitos autoras “defor- co a MPtratavadeassuntos — Iperdade de expressão, de | PAFA Viajantes estrangeiros 
ma a explicitar os direitos e — que, por previsão constitu- comunicação e manifestação 
as garantias dos usuários de cional, não poderiam sertra- de pensamento, previstos na Os Estados Unidos vão te impostas a viajantes vin- 
redes sociais e prever regras tados por tal instrumento — Constituição Federal “defor- | permitir, no início de no- dos da China em janeiro de 
relacionadas âmoderaçãode legal. Atos adotadosemme- ma garatirquess relações | vembro, a entrada de pas- 2020 pelo então presiden- 
conteúdo pelos respectivos. dia provisória entramemvi- entre usuárias é provado” | sageiros vacinados contraa te Donald Trump e poste- 
provedores” gor imediatamente e têm res de redes sociais ocorram | Covid-19 vindos, por via aé-  riormente ampliadas para 

No último dia 6 de se-  120dias paraseremaprova- em um contexto marca- | Tea, de Brasil, China, Índia, — outros países nos meses se- 
tembro, o presidente Jair dos no Congresso para não go”. Em nota, a pasta des- | Reino Unidoeamaioriados — guintes, sem uma métrica 
Bolsonaro editou uma me — perderem a validade. Assim.  tacou que, atualmente, há | Países europeus, disse a Ca- clara sobre como e quan- 
dida provisória (MP) seme-  comonovo PL, otemapode- cerca de 150 milhões usuá- | sa Branca na segunda-feira do revogá-las. O presidente 
lhante, que mudava essas — rá ser debatido pelos para- rios de redes sociais no Bra- | (20), amenizando algumas — dos EUA, Joe Biden, acres- 
regras, criando obstácu- — mentaresantesdeentrarem q] oquecorrespondeamais | das restrições de viagens — centou novas restrições de 

de7oNkda população. “Ame- | aplicadas no início do ano — viagens em abril deste ano 
dida busca estabelecer hali- | passado. A Casa Brancapla- sobre à Índia, impedindo 

magia Alb Brasília Comunicação Ltda zas para que os provedores | neja permitir a entrada de — que a maioria dos estrangei- 
Cj igor sa deredes sociais deamploal. | viajantesestrangeirosdepa- ros entrassem nos EUA. 

IMPRESSO PORTAL cance, com mais de 10 mi- | Íses que estavam na lista de Atualmente os EUA im- 
Matra Ser de Aatarquias Sal lhões de usuários no Brasil, | barrados pelos EUA desdeo pedem a entrada da maio- 
o DI | Presidente Ho Queira ide o Quca| | possam realizar a modera- | início de 2020 ao passo que ria dos estrangeiros que nos 
delas AS Brasa DE | Editor Che: Reymaldo Rodrigues cão do conteúdo de suas re- | adota novas exigências em 14 dias anteriores tenham 
para daqui Comercial: Francis Leandro pia sto des sociais de modo quenão | méioà pandemia, disseoco- — passado pelo Reino Unido, 
Ene stardES Circulação: Marco A Queiroz el 3 implique em indevido cer- | ordenador da Casa Branca . pelos países europeus do es- 

i pos série Coluna soci Markene Galeazã ceamento dos direitos e ga- | paraa resposta ao coronavi- . paço Schengen, pela Irlan- 
pobcidade doencas rantias fundamentais dos | rus,JeffZients. Asrestrições da, China, Índia, África do 
rreidecipaacom be cidadãosbrasieiros” diz | dos EUA foram inicialmen- Sul, Irãe Brasil. 
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DF [Lei publicada esta semana passa a valer em outubro 

j Rae Relatório de 
Atendimento prioritário para vacinação 
pessoas com autismo 

omo qual- — financeiras. “As pessoas — ou superior a 60 anos, pes-— neoplasia malignae pessoas 
quer crian- com autismo costumam ser — soas com deficiência fisica, . com transtorno do espectro 
ça, Yure  impacientes, principalmen- — pessoas com obesidadegra- — autista — TEA”, conforme 
Koppe, 3. te quando estão em locais ve ou mórbida, pessoas que — especifica a lei. Em caso de 
anos, não — commuitas pessoasepreci- se submetem à hemodiáli- cumprimento, a popu- 

para quieto. A agitação do samficaresperando, se, o pode denunciar no 
pequeno, porém, vai um O Yure corre, mexe em — gia, pessoas portadoras de — Procon. 
pouco além por um deta- tudo, Esperar em uma fila 
lhe imperceptível: ele de banco comeleé uma difi- 
autismo. Para a mãe, Ana — culdade, pois normalmente 
Karolina Koppe, segurar o não tenho com quem dei- 
garoto enquanto aguarda. xá-lo, Essa lei é uma grande 
numa fila de banco, super- — conquista”, diz Ana Karoli- 

ercado ou atendimento — na. 
médico é uma batalha. A nova legis 

a ela co- em vigor partir de 14 de ou- 
memora a publicação da Lei. tubro. Até lá, os estabeleci- 
6.945/202, que inclui pes- que afixar, em 
soas com Transtorno Es- local visível, pla 
peetro Autista na lista de — seguintes dizeres; 
atendimento prioritário em mento prioritário & 
estabelecimentos comer- tes, mães com crianças n 
ciais, serviços e instituições colo, idosos com idade igual 

pessoas com fibromial- 

entos te 

Coronavac 

19.890 | 46.000 

j 2º Dose 
Estoque na Rede de Frio/SES 

Coronavac || Astrazeneca | 

o fr 85.660 

j Cumprindoasua Trabalhador Preso Além disso,oór-  encaminhamen- ais de : missão de contribuir (Funap), vinculada gão mais que do- tos. Osreeducandos 
1,5 mil para a reintegração à Secretaria de Jus- brou o número de dos regimes semia- 

, de pessoas que es-  tiçae Cidadania (Se- vagas ofertadas pa-  berto e aberto são 
tão sob custódia do jus), já realizou mais rareeducandos, pas- encaminhados pa- 

reeducandos 7 ia Estado oferecendo- — de1.530encaminha-  sando de 1070 em ra empregos pre- PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS, ACESSE: 
az “lhes oportunidades mentos para o mer- 2019 para cerca de senciais, como n á 

do DF estão de emprego, o GDF, cado de trabalho 2300 em 2021. So- Companhia Urbani Nos Fr Jour (Dermersra 
por meio da Funda-  entrejaneiroeagos-  menteemagosto,fo- — zadora da Nova Ca- 

trabalhando ção de Amparo ao todesteano. ram realizados 155 . pital(Novacap). Ta ia Rssaa de disso 
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BLESS 
LOCAL E Dis 1a her jerão jrposão redicido; O GDF propõe a renúncia de R$ 106 milhões por ano em impostos 

Cesta básica ainda mais barata no DF 
com nova redução do ICMS 

Governo do - partedeum programa de redução. tosqueterão ICMS reduzido”, afir- 
Distrito Fede- — detributose é mais umesforço pa- ma o governador Ibaneis Rocha. 
ral (GDF) quer — racombateros efeitos gerados pe- — Se aprovada pela CLDF, a norma | É 
incluir mais 14 . la pandemia do novo coronavirus — passa a valer partir de 2022 vai 
itens na ces- eque atingiram a população mais incluir o macarrão comum ent; os 

tabásica da capital e reduziro Im-— vulnerável, social é economica- . óleos refinados de milho, girassol 
posto sobre Operações Relativas. mente. ealgodão; carnes de gado bovinoe 
Circulação de Mercadorias e Pres- “Conseguimos, com mui- — suína, salgadas, em salmoura, de- 
tação de Serviços (ICMS) desses to esforço do nosso secretário de fumadas ou simplesmente tem- 
produtos para 7%. O projeto delei Economia, André Clemente, recu- — peradas; açúcar cristal e açúcar 
está pronto e será encaminhado à  peraro eaixa do governo. Passada. refinado obtidos da cana-de-açã- 
Câmara Legislativa do DE (CLDF) a fase aguda da pandemia, pode- car, em embalagens de conteúdo 
ainda esta semana. mos reajustar para baixo os im- com até 5 kg, exceto as embala- 

A previsão é que o poder Exe- postos cobrados do cidadão, para . gens contendo envelopes indivi- 
cutivo local deixe de arrecadar R$ que mercadorias essenciais pos- — dualizados (sachês) de conteúdo 
106 milhões por ano para ajudar sam ser compradas a preço me- inferior ou iguala 10 g; manteiga; 
na alimentação das famílias da ca- nor. É o que estamos fazendo, — sardinha e atum em lata e peixe 
pital. A proposta do governo faz aumentando o número de produ- fresco, refrigerado ou congelado. 

Construção civil convoca mais de 220 Taguaparque recebe a Semana 
profissionais Nacional de Trânsito 
acido A iii a Em razão da Semana Na- — talhão de Polícia Rodoviária orientadas sobre otema des- 

oa cional de Trânsito 2021, que. da Polícia Militar do Distri- — teano, queé"Notrânsito, sua 
mento das emissões de alvará - 32% á acontece anualmente entre to Federal (BPRv / PMDF). responsabilidade salva vi- 
no primeiro semestre deste ano em a os dias 18 e 25 de setembro, — As ações educativas incluí- — das”, 
comparação com o mesmo período 7 , a Diretoria de Educação de ram atividades lúdicas para Segundo a diretora de 
doano passado, onúmerode vagas. q Trânsito do Departamento as crianças com a temática Educação de Trânsito do 
EEN Err EE | de Estradas de Rodagem do . trânsito, circuito com carri- — DER/DF, Jucianne Noguei- 
o deco aa Distrito Federal (DER/DF) . nhos eltricos, apresentação . ra, objetivo da ação é apro- 

í W]) reatizou uma grande ação de cães da PRF, exposição — ximara sociedade dos órgãos 
cias do trabalhador, Quase 43% das. educativa no Taguaparque, — de viaturas e equipamentos — de fiscalização. “O intuito é 
622 oportunidades são para o setor. em Taguatinga. de fiscalização de trânsito e que a população contribua 
As profissões com mais vagas são A campanha aconteceu — atividades de conscientiza- — juntamente com os órgãos 
eletricista (88), armador de ferros E jassl agências « entre gh 12he contou com — ção de trânsito para os adul competentes para a obtenção 

e ferragens (32), ajudante de ele- a parceria da Polícia Rodovi- — tos. Aproximadamente 600. de um trânsito mais seguro”, 
tricista (30), ausiliar de! a ária Federal (PRF) e do Ba- 

(30), carpinteiro (28) e servente de 
obras (15). Há ainda vagas para au- 
xiliares de manutenção predial, pe- 
dreiros, anviliares, encarregados de 
obra, encarregados de eletricista de 
instalações, gesseiros, ladrilheiros, 
preparador de tinta e serralheiro. 
A oferta de salários está entre R$ 
141mile R$ 2.608, mais beneficios. 
Mas não é só a construção que está 
E Se Liga Na Escola está com inscrições 
ciotambém tem se mostrado aberto : à = Ê prorrogadas 

anavas contratações. 
o o Estudantes é professores site da ação. Ainiciativatraba- — —virtualmente--apartirdeha- 
ponte protasão que Hernbém “da rede pública de ensino do Tha a temática do empreende-  bilidades como cnatividade e 

está com contratações em alta é bebia oie rapina Distrito Federal têm maisuma . dorismo, com ações que vão inovação. 
operador de caix oportu-  Enbi à, escort “chance de participar do projeto desde palestras até uma gin- O Se Liga Na Escola está 
nidades para quem tem ensino mé- número de telef Se Liga Na Escola, poisasins- cana. O evento irá ocorrer to- — em sua segunda edição, fruto ERR crições foram prorrogadasaté7 . talmente de forma virtual e é de uma parceria entre a Secre- 
dio completo e experiência nes: io de novembro. Interessadosem gratuito. O programa tem o  taria de Educação do Distrito 
tipo de trabalho. O salário é de participar da edição 2021, de- objetivo de propor aos partici- Federal e o Serviço Brasileiro 
AGA 6 vem realizar cadastro exciusi-  pantes desafios e enigmas, pa- de Apoio às Micro e Pequenas 

vamente de forma on-linepelo . raquepossamsersolucionados — Empresas (Sebrae). 



5 E Terca-seina, 21 E serem 

www.alo.com.br 

P ugo Napoleão, político e intelectual, com marcante passagem 
pelo Ministério da Educação, é candidato à sucessão do Aca- 
dêmico Marco Maciel na cadeira nº XX, e da nova diretoria da 

ABIL ACADEMIA BRASILIENSE DE LETRAS. A Assembleia para eleição 
do sucessor do saudoso ex-presidente da República, será realizada sexta- 
feira, dia 24, à partir das 16h na sede da Associação Nacional dos Escrito- 
res. A ligação de Napoleão com Brasília é grande, sendo que recentemente 

lançou livro” u fui Advogado de JK” que esclareceu fatos histó- 
ricoseteve grande repercussão nacional. Hugo, o homem certo 

no lugar certo. Concorrem com ele, Renato Zerbini Ribeiro 
Leão Diego Mendes Sousa. 

Marlene Galeazzi 
marlenegaleazziEgmail.com 

Nossos cumprimentos ri 
eai tando delási: Nie Encaisna Lu AE 
pa Saúde e muitas alegrias na 

vida dos aniversariantes 

CONECTA+ 
A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, ás. 
10 horas de O Programa Conecta + que bene- 
dela dede fo dec renda, 
com pacote bolsa dedados e comin- 
en gratuita O evento sei sino Sião Bras do Pa 

lácio do Buriti. 

jue marca os 50 anos do Sindiveste-Sindicato do 
Vestuário de Brasília. O coquetel realizado na sede da FIBRA contou com convidados ilustres para prestigiar a história da moda brasiliense. O livro teve direção 

I F noite para entrar na história da moda da capital, foi o lançamento do livro “Brasília Capital dos Criadores”, 

de conteido, enradoria é edição do jornalista Fernamelo Lacicnaam, que fez ria 
tedo Sindiveste, W 
tária de Turismo V 
marca a volta do mercado da moda em Brasília. 

Iquíria Pereira Aires fez questão de a 

7 

Fernando Lacan cum presidente do 

Valdir Oieirae Rome Rsichado Sbras. ar 
Vaso Mendonça de Se Fá Cama com amu Ariana 

etrospectiva dos momentos fashions vividos na capital do Brasil. À pt 
igradecer aos parceiros presentes como Jamal Bittar, que abriu a sede da FIBRA para receber 0 ev 

anessa Mendonça, Valdir Oliveira e Rose Rainha do Sebrae e a todo o segmento da moda, que fez questão de marcar presença nesse momento, que 

esider 
to, à se 

Ato Nac, Eno Plnia, And agr e água Maia 

Vigia Pera ie, leite Fed Lackiman 
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BRASIL JH Até o dia 24 de setembro os acertos podem ser feitos em diversos bancos |] 
7 

Renegocie suas dívidas; 
começou com mutirão virtual 

Procon- 
-DE, vin- 
culado 
à Secre- 
taria de 

Justiça e Cidadania, v 
promover mutirão virtu: 
de renegociação de dividas 
bancárias a partir de hoje, 
dia 20, O atendimento se- 
rá por meio da plataforma- 
www.consumidor.gov.br 

Clientes dos bancos 
BRB, BRBCARD, BMG e 
Santander vão ser atendi- 
dos até o dia 24 de setem- 
bro, eos do Banco do Brasil 
nos dias 4 à 8 de outubro. 
A renegociação, que é so- 
mente on-line, tem vant 
gem negocial em relação 
aos valores cobrados nas 
agências e corresponden- 
tesbancários. 

O mutirão virtual de 
renegociação de dívidas 
possui como objetivo pri- 
mordial sensibilizar os 
consumidores e fornecedo- 
res acerca da importâne 
da educação financeir 
prevenção do superend 

vidamento e na estrutura- 
ção de uma vida financeira 
saudável. No momento da 
negociação online, o con- 
sumidor será orientado a 
submeter em sua mani- 
festação junto à platafor- 
ma consumidor.gov.br, 
além de seus dados pesso- 
ais obrigatórios exigidos 
no site, os dados que iden- 
tificam a origem da dívida, 
a data de vencimento do 
débito, condições originais. 
para a re 
mento, 
correlatas e eventuais com- 
provantes de pagamento. 
Com o objetivo de não ge 
rar aglomeração e respei- 
taros protocolos sanitários 
estabelecidos, não have- 
rá atendimento presencial 
das instituições finance 
ras A renegociação será 
realizada integralmente de 
maneira virtual pela pla- 
taforma consumidor. gov 
br. Para a renegociação, 
os descontos poderão ser 
de até 90% sobre o valor 
contábil da dívida. As con- 

dições de desconto irão va- 
riar conforme tempo de 
atraso, pagamento à vista 
ou parcelado e percentual 
deentrada. 

BRECARD: participa- 
ção de 20 a 24 de setembro 
dezo21 

Contratos que poderão 
ser renegociados: 

Atraso 01 a 65 dias 
(cartão ativo): Parcel 
mento de Fatura 

Atraso acima de 65 dias 
(cartão cancelado): Rene- 
gociação de dívida 

Banco BMG: participa- 
cão de 20 a 24 de setembro 
dezom 

Contratos que poderão 
ser renegociados: 

Cartão de Crédito Con- 
nado: Contratos em dia 

ou em atraso; Empréstimo 
Pessoal: Contratos em dia 

Consignado: Contratos em 

Comerciantes esperam aumento nas 
vendas para o Dia das Crianças 

O Dia das € 
aproxima e com ele a ser 

imismo por 
parte dos comerciantes do 
Distrito Federal. Pesqui 

a realizada pelo Instituto. 
Fecomércio-DF (LF) revela 

nfiança do empre 
sário com a data come- 
morativa aumentou mais 
de 400%. Com isso, a ex 
pectativa média de cre 
cimento nas ve das é 

Em outubro de 202 
auge da pandemia de ( 
id-19 no mundo, em meio 

a uma série de restrições 
de funcionamento das 
jas e sem previsão de início 
para a 

dos entrevistados acre- 

ditavam que a data traria 
incrementa 

Agora com as estabele 
cimentos livres para fun 
cionarem horário integral. 
além da vacinação em cur- 

17,75% dos lojistas pre 
veem que as vendas ser 
melhores que no an 
sado, 

Com isso, o indice de 
confiança na melhora das 
vendas ultrapassa a 

trada em 2019, que 
era de 37,20%. De acor- 
do com a série histórica, a 
expectativa vinha caindo 

de 2017 e só agora vol- 
tou a subir. Apenas 0,5% 
dos entrevistados 
que a data trará p 

ham 

menor índice negati 
registrada 

O presidente do Siste 
E 
sé Aparecido Frein 

movimento é de 

prevíamos 
Em ag 
parecido 
confiar 
atrelado 

tes em um 
mestre de 

919, com recuperaç 
mprego 

Crianças 
tal afirma. 

atraso. 
Banco Santander: par- 

ticipação de 20 a 24 de se- 
tembro de 2021 

Condições para rene- 
gociação de contratos: 

Consumidores que ti- 
verem dívidas como Banco 
Santander conta corren- 
te, cheque especial, em- 
préstimos até 18 dias será 
possível a realização de re- 
negociações, para 
ria dos casos taxas de até 
2%. 

Banco do Brasil: parti- 
pação de 4 a 8 outubro de 
o21 
Condições para rene- 

gociação de contratos 

Linhas contempladas: 
Cartão, CDC, Cheque Es- 
pecial entre outras linhas. 

Linhas não contempla- 
das: Fies e Financiamento 
imobiliário PMCMV (Pro- 
grama Minha Casa Minha 
Vida). 

As novas alíquotas do 
Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF), que co- 
meçaram a valer ontem 
(20), aumentam o custo do 
crédito para empresas e fa- 
mílias, O aumento, que é 
de 36%, vai ser cobrado até 
o dia 31 de dezembro de 
2021 é incidirá sobre ope- 
rações de crédito, câmbio e 
seguro ou relativas a títulos 
e valores mobiliários. O ob- 
jetivo do governo é custear 
o Auxílio Brasil, programa 
que deve substituir o Bol- 
sa Família. O IOF é um im- 
posto cobrado pelo governo 
em alguns tipos de transa- 
qões financeiras, Ele é com- 
posto por duas alíquotas 
diferentes: a diária e a fi- 
xa que incidem sobre ope- 
rações de crédito, câmbio 
(compra e na venda de mo- 
eda estrangeira, como o dó- 
lar), de seguro realizadas 
por seguradoras, relativas a 
títulos ou valores mobil 
riosetambém emoperações 
“comouro. Isto significa que, 
quando o imposto aumenta, 
mais caro fica custo efetivo 
total de cada uma das ope- 
rações. No caso do decreto 
publicado pelo governo no 
Diário Oficial da União, o 
aumento da aliquotado IOF 
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vai incidir nas operações de 
operações de erédito (como. 
empréstimo e financiamen- 
to). O aumento também se- 
ráaplicado em operações de 
financiamento para aqui- 

o de imóveis não resi- 
denciais, em que o mutuário 
seja pessoa física. Para as 
pessoas físicas a alíquota 
passa de 3% ao ano (diária 
de 0,0082%) para 4,08% ao 
ano (diária de 0,01118% Já 
para as pessoas jurídicas, à 
alíquotaanual passade 1,5% 
(atual aliquota diária de 
0,0042%) para 2,04% ( 
ria de 0,00559%). Ou seja, 
a nova tarifa vai ser aplica- 
da, por exemplo, quando 
alguém entrarno chequees- 
pecial ou atrasar a fatura do 
cartão eem financiamentos. 

Vale destacar que os no- 
vos valores serão cobrado 
apenas na alíquota diária 
dessas operações de crédi- 
to, Nesses casos, a base de 
cálculo é o valor do princi- 
pal de eada liberação. Um 
exemplo: quem cair no ro- 
tativo do cartão de crédito 
será cobrado em 0,38% do 
valor mais uma taxa diá 
de 0,0118%. A mesma 

a será aplicada no em- 
o consignado e no 

cheque especial. 

Petrobras quer atingir neutralidade das 
emissões nas operações 

ingir a neu- 
tralidade das emissões nas 
atividades sob seu controle, 
em prazo compatível com o 
estabelecido pelo Acordo de 
Paris tratado negociado du- 
rante, em 2015, no âmbito 
da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobrea Mu- 

dança do Clima. O acordo 
prevê a adoção de políticas 
climáticas voltadas à redu- 
ão de emissão de gases de 

efeito estufa, com o objetivo. 
delimitar o aumento médio 
datemperatura globalame- 
nos de 2ºC acima dos níveis 
pré-industriais até o fim do 
século, com esforços para 

1,5ºC. “A decisão da Petro- 
bras está alinhada ao posi- 
cionamento mundial das 12 
empresas membros da Oil 
and Gas Climate Initiative 
(OGCI- Iniciativa Climática 
para Óleoe Gás, na sigla em 
inglês), consórcio do qual a 
Petrobras faz parte desde 
2018, 

Mercado financeiro eleva projeção da 
inflação para 8,35% 

A previsão do merea- 
do financeiro para o Índi- 
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IP- 
CA), considerada a inflação 
oficial do país, subiu, nova- 
mente, de 8% para 8,35% 
neste ano. É a 243 elevação 
consecutiva na projeção. A 
estimativa está no Boletim 
Focus de hoje (20), pesqui- 
sa divulgada semanalmen- 
te pelo Banco Central (BC), 
coma projeção paraosprin- 
cipaisindicadores econômi- 

cos. Para 2022, a estimativa 
de inflação é de 4,10%. Pa- 
ra2023e2024,as previsões 
são de 3,25% e 3% respecti- 
vamente. 

A previsão para 2021es- 
tá acima da meta de infla- 
ção que deve ser perseguida. 
pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 3,75% para 
este ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto per- 
centual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite infe- 

rior é de 2,25% e o superior 
de 5.25%. Em agosto, puxa- 
da pelos combustíveis, a in- 
ação subiu 0,87%, amaior 
inflação para o mês desde o 
ano 2000, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geo- 
grafia e Estatística (IBGE). 
Com isso, o indicador acu- 
mula altas de 5,67% no ano 
e de 9,68% nos últimos 12 
meses, o maior acumula- 
do desde fevereiro de 2016, 
quando o índice alcançou 
10,36%. 



TERÇA-FEIRA, 2] DE SETEMBRO DE 2021 

www.alo.com.br 

MW MBtrito Federal 
lxCultura-geek| 

DF HE Com investimento de R$ 2,4 milhões, obra, quando concluída, vai dobrar a capacidade | 

EEE 

«di» Bacia de contenção no Parque 
ee da Cidade está 55% executada culturais 

niciadas em mar- — drenagem da região oestedo  licitamos e estamos execu- capacidade desta bacia para, tenção do Parque da Cidade, 
iOS 15: Modo qo deste ano, as. Distrito Federal, pois rece- tando esta importante obra assim, evitar alagamentos e — também seguem em anda- 

obras de amplia- be águas das chuvas da Asa para a drenagem pluvial da transtornos à população” de- mento a construção do túnel 

Foco ção da bacia de — Sul, além do Sudoeste e do cidade.” O subsecretário de talha. O projeto do corredor — de Taguatinga, a primeira 
contenção e qua- — Setor de Indústrias Gráficas. Acompanhamento e Fiscali- Eixo Oeste — com 38,7 km etapa de reforma da aveni- 

lidade localizada nasquadras Ao término das obras, o re- zação de Obras, Ricardo Te- . de extensão — prevê o alar- — da Hélio Prates e as obras 
esto do. sistema | 912/93 Su, região do Par-  servatório terá sua capacida-  renz, explica que essa obra. gamento de pistas e a cons- do no viaduto da Epi, além 

que da Cidade, alcançaram de ampliada para 200 mg. está diretamente associa- trução de faixas exclusivas — da construção de dois novos. 
operacional para dispo- | amarca de 55% dos serviços “A ampliação desta bacia é — da à construção do viaduto nas principais viasdeligação viadutos na ESPM. “Todas 
sitivos Apple. O iOS 15 | executados. O investimento  maisumdos projetos quees- da Estrada Parque e Indús- do Sol Nascentecomo Plano essas obras integram o Cor- 
chega após alguns me- | nesta importante obra, que tavam engavetados e que a — trias Gráficas (Epig). “Co. Piloto, comoa Hélio Prates,a redor Eixo Oeste”, pontua o 
«s disponível na versão | gera dezenas de empregos, atual gestão conseguiu tirar . mo a construção do viaduto — Epigea Estrada Parque Poli- secretário de Obras “O obje- 

nbora não tenha | Éde R$ 24 milhões. Essala- — do paper, relata o secretá- vai reduzir a área de absor- cia Militar (ESPM), que leva tivoéreduzirem pelo menos 
goa de detenção tem papel riode Obras, Luciano Carva- ção vegetal da água das chu- ao Terminalda AsaSul. Além meia hora o tempo de deslo- 

oa ag fundamental no sistema de lho. “Atualizamos o projeto, vas, precisamos aumentara da ampliação dabaciadede-  camentoatéo Plano Piloto”. 
relação ao iOS 14, a atu- 
alização traz algumas ,  Sç es a 
ferramentas e funi r r r dera! es ae Novas insc Ições para cast ação de cães e gatos s 

Uma dessas novidades OlInstituto BrasíliaAm- — em Ceilândia. A expectati- para vários municípios e O quantitativo devagasse- | em seis estados 
é o modo foco, que per- | biental realiza, nos dias 23. va é de que sejam atendi- que vai trazer alunos deto- . rá distribuído da seguinte | png DF 
mite concentrar noti- | e 24 de setembro, as ins- . dos cinco mil animais do. doo Brasil paraacapitalde forma: 1.069 cadelas, 1.129 
ficações e agendar por | crições do cadastramen- Distrito Federal. De acor- . todos os brasileiros, com . cachorros, 1.494 gatas e | A dois dias do fim do 

topara a 4º campanha de. docomasinscriçõesdevem aula in loco sobre a nossa 1.308 gatos. Os tutoresin- | inverno e do início ofi- 
castração de cães e gatos acontecer com base na es- história”, observa Vanessa  teressados em participar | cial da primavera — que, 
de 2021. Desta vez, as ci- — pécie e no sexo do animal. Mendonça. Esse projeto já da campanha deverão ler | no hemisfério sul, come- 
rurgias serão realizadas Na quinta-feira (23) serão foi concretizado poracordo atentamente as regras an- | Sa nesta quarta-feira (22) 
nas clínicas Coração Pelu- . realizados os cadastros de . técnico comSão Luís(MA), — tesdeefetuaro cadastro.O | Parte da poaçãe E 
dinho, localizada no Ga-  cadelasecães, enquantona — Vassouras (RJ), Pirenópo- . resultado do cadastro e as. potes decr 
ma; Clínica Dr. Juzo, em. sexta-feira (24) gatas ega- lis (GO), Cláudio (MG) e — datasdos atendimentosse- | qima extremamente seco, 
Samambaia; Clínica PedA- tos devem ser os cadastra- . depois de Recife será assi- ão publicados atéodin30 | enquanto uma outra par- 
dote, no Paranoá; e Ani- dos. “É case de turismo de — nado coma prefeitura de de setembro, também no | cela está em alerta para o 

síel | tais Hospital Veterinário. Brati que já expartamos— Caseiro de Abreu (RJ).  siedo Brasília Ambiental. | potencial perigo de chuvas 
ar quais aplica- fortes, 

tivos podem muitcar e | (Cage de Brasília sobre Turismo Cívico Pedagógico | ana amunicado eriar difere 5 divulgado aqui em Brast- 
lia, o Instituto Nacional 

chega a Recife de Meteorologia (Inmet) 
Recife vai enviar alu- na, Cacau de Paula, assi- — uma experiência deapren- para vários municípios e | chama a atenção para o 

nosdarede públicadeensi- nam nesta terça-feira, dia . dizagem fora do ambiente . que vaitrazer alunos deto- | grande perigo de ocorrên- 
jogos e redes no para aprender História 21, durante o Segundo Fó- da sala de aula, com via- — doo Brasil paraa capitalde | cia de incêndios florestais 
por exemplo, fiquem si- | do Brasil em Brasília. Es- rum Nacional dos Secretá- gens programadas dentro. todos os brasileiros, com | porcausa da baixa umida- 
lenciadas durante sua | seéofundamentodo Acor- rios Estaduais de Turismo, do calendário escolar, mo- . aula in loco sobre a nossa | de relativa do ar registrada 
jornada de trabalho e | do de Cooperação Técnica. em Pernambuco. “Essaco-  tivadas pelo conhecimento história”, observa Vanessa | em 461 cidades do Distrito 
retornando automatica- | Sobreo Turismo Cívico Pe- operação técnica visaintro- de monumentos, fatos, ob- Mendonça. Esse projeto já | Federal, Goiás, Mato Gros- 

dagógico que a secretária . duzir 0 turismo cívico na servação e participação em — foi concretizado por acordo | so, Mato Grosso do Sul, 

tá disponível a no- 

va 

horário. Na 

algo básie 

É possível e 
alto program 
ra que not 

mente nos períodos de 
a de Turismo do Distrito Fe- educação e é fundamental eventos cívicos, que repre- técnico com São Luís (MA), | Minas Gerais, São Paulo e intervalo ou saída. del, Varens Mendonca, “pera AocndpaçãO su gu “qnniecia ibiação press Vimapuras (RI) Pisanópo- | Tocxtine. 

o prefeito de Recife, João. rantiade um futuro público tis(GO), Cláudio (MG)ede- | Segundo o Inmet, ao 
Henrique Campos e a se- — para o turismo brasileiro”, poisde Recifeseráassinado | menos até o fim desta se- 
cretária de Turismoe Lazer explica Vanessa Mendon- comoaprefeituradeCase- | gunda-feira, nestas regi- 
da capital pernambuca- ça. O turismo pedagógicoé — Brasília que já exportamos  mirode Abreu (RJ). ões, a umidade relativa 

do ar abaixo de 12% po- 
tencializa a chance de in- 
cêndios e pode fazer mal à 
saúde das pessoas, que de- 
vem procurar se hidratar e 
evitar fazer atividades fisi- 

Tr tn mta cas ao ar livre nos horários. 
estores cdse e mais quentes do dia. 
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ota ALS 
CULTURA [HA exposição ficará aberta ao público até o dia 2 de outubro 

Planaltina recebe Mostra de Artesanato 
da Feira Cultural do Artesão 

exposi- — participaram da Feira Cul- — lecionados após uma cura- mostrar que é possível tra- — poder expor o meu traba- 
cão fica-— tural do Artesão, versão — doria, que manteve como — balhar de forma sustentá- — Tho aqui no museu. Muito 
ráaberta — online. O Projeto possibi- critério, os produtos e ma- vel, respeitando a natureza obrigada pela oportunida- 
ao públi- — litou a qualificação profis- — teriais com caracteristi- — etodaamatéria-primaede — de”, agradeceu o artesão. 
co entre. sional por meio de aulas cas culturais da região. 

os dias 18 de setembroe 2 gravadas, que estão dis- São 8 técnicas diferentes, 
de outubro. Os visitantes — poníveis no YouTube do — quesão trabalhadas com as 

n poderão, além de conferir — Instituto Latinoamerica. . matérias-primas mais tra 
as peças, conhecer sobreo — O projeto está sendoexecu-  dicionais de Brasília como, 
autor de todas elas. O Mu- tado pela Secretaria de Tu- flores do cerrado e fibras 
seu Histórico e Artístico de. rismo do DF (Setur-DF), vegetais, 
Planaltina, recebeu, noil- viabilizado pelo presiden-  Genolino Malta tem 69 
timo sábado (18), a abertu- te da Câmara Legislativa, — anos, está participando do 
ra da 2º Edição da Mostra deputado Rafael Pruden- — projeto e falou sobre a fe 
Artesanato em Casa, que fi te, e realizado pelo Insti- cidade de poder comparti 
cará aberta ao público até tuto Latinoamerica. Os lhar o conhecimento. “Sou 
o dia 2 de outubro. À es- — artesãos que estão partici- . artesão há 20 anos, e fiquei 
posição contará com pe- — pando do programa são do muito feliz em poder divi- 
cas dos 33 artesãos que — Distrito Federaleforamse- — dir o meu conhecimento, 

O complexo gastronômico 
também recebe Mundo Bita 

Chegou ao fim. O restau- — paraanimartoda a criançada! 
ranteopen air VIBRAR encer-  Oespetáculo “Dentrodo Mun- 
ma sua temporada neste final . do Lá Fora” promete músicas, 
desemana. Localizadonoesta- . cores, aprendizados ealegriae 

o cionamento do Nilson Nelson, . diversão paratoda a família 
menid ocomplexo gastronômico fun- Para encerrar a tempo- 
NAS ST red ciona, nesta semana, de quin-  rada de sucesso do VIBRAR, 

pu”. Durante três dias, de feira a domingo, com cinco . a cantora e compositora El- 
setembro, a cidade atrações culturais para todos ba Ramalho anima o pal- 
nópolis, ou Piri para os habi os gostoseidades. co e a noite de domingo, 26, 

tués, recebe mais de Bo atividades A programação começa . com seus maiores sucessos da 
gratuitas, entre lançamentos deli com o espetáculo Cazuza in MPB com influências nordes- 

vros, oficinas, debates, conversas, Concert na quinta-feira, dia . tinas ao longo de seus 40 anos 
saraus e apresentações musicais 23. Omúsico Renato Azambi- — decarreira. Ospedidos são fe 
De ra il a jainterpretao “poeta exagera- tos deforma digital, através de 

do” de forma origina, teatrale . aplicativo, e entregues direta- 
musical Entreossucessos, Be- mente aocliente, em seu “qua- 

da Fipirideste ano busea promo- te Balanço, Faz Parte do Meu . dradinho”. Evitando, assim, 
ver uma reflexão sobre o momen- Show, O Tempo Não Pára e . qualquer tipo de aglomera- 
toatual da produção artística e das Codinome Beija-Flor. Na sex- . ção ou contato, e respeitando 
ovas formas de convívio social. Sd? ta-feira, dia 24, 0 VIBRAR re- . os protocolos de segurança e 

ctéris, evita um título provocativo, para re- ; cebeumdosmaioresnomesda . distanciamento exigidos. Para 
repliquem. fletir sobre a papel da literatura À MPE, Ana Carolina. Acantora, transitar no local araousodo 

nesse momento”, sugere o escritor a. compositora e instrumentista . banheiro, por exemplo, éobri- 
ecurador da festa, Maurício Melo sobe ao palco para apresentar . gatória a utilização de másca- 
une O Ei Po Ea seus maiores sucessos, como . m Aferição detemperaturado 
a a Rap asi o hit “Garganta”. Os Melho-— público etotens com áleoolem 

novos mecanismos de veiculação. pr het eaqeniçã péleão cheigmriono restam SIRER E zer todo mundo gargalhar  ranteopenair. 
sons pps pias Rn deseo dias Ale 
vez, trazendo um instante precio-. Jaaity E puede Coajsi ca peça"Hermanoteuna Terra 
so oa nó. Sei pl [Da RR 
DAME oe retorno da nos ipi eis caia | nhecidas do grupo, é a grande. 
DE O iosaiores asficinas com professores as produ | atração da noite. No domingo. 
DE (iese recontosdosaluos. dia 26, a trupe do Mundo Bi- 
oferecer”, resume. tainvade o palco do complexo 

a necessidade da arte para os no- 
vos tempos. 

A escolha do tema condutor 


