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DEBATE

USUÁRIOS E SEMOB REALIZAM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A CONCESSÃO DA GESTÃO DA RODOVIÁRIA. PÁGINA 2

SECRETARIA DE SAÚDE FARÁ 
TESTAGEM EM MASSA NO DF

O Governo do Distrito Federal vai concentrar esforços em 
ações para mapear a propagação do novo coronavírus 
no Distrito Federal. O inquérito epidemiológico servirá 
de subsídio para que o Executivo decida pela adoção de 
novas medidas de enfrentamento ao contágio. PÁGINA 6

COVID-19 FOTO: RENATO ALVES/AGÊNCIA BRASÍLIAGOLF GTE é o mais novo 
lançamento de carro híbrido 
plug-in da Volkswagen a ser 

disponibilizado no Brasil.
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LEITE MATERNO: DEVIDO À PANDEMIA, HOUVE QUEDA ACENTUADA NAS DOAÇÕES E ESTOQUE ESTÁ BAIXO. PÁGINA 2

POLÍTICA

BOLSONARO PROPÕE 
USO DE PÓLVORA PARA 
LIDAR COM AMEAÇAS
Em uma sequência de declarações polêmi-
cas, o presidente defendeu que o país tenha 
pólvora para fazer frente a ameaças de bar-
reiras comerciais, propostas por Joe Biden, 

sobre as queimadas nas fl orestas brasileiras.

PÁGINA 5

CATEGORIA TERÁ MAIS 
TRÊS MESES DE AUXÍLIO

PÁGINA 4

TRANSPORTE ESCOLAR

Brasileiro vence os 
50m borboleta com
o 2º melhor tempo 
na história da prova

Ibaneis Rocha sanciona a lei que prorroga por mais 90 dias o benefício de R$ 600
aos proprietários de veículos de transporte escolar e condutores de ônibus de turismo.
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PÁGINA 8

Aos 40 anos, Nicholas Santos con-
quistou um excelente resultado na 
Liga Internacional de Natação. O 
nadador cravou 21seg75. O recorde 
mundial é dele mesmo, com 21seg75.
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CIDADE

ESTUDO TERRITORIAL PARA A REGIÃO É APROVADO

O Estudo Territorial Urba-
nístico (ETU) aplicável à região 
do Sol Nascente/Pôr do Sol, que 
compreende uma área de 1331 
hectares (ha) e uma população 
estimada em 200 mil pessoas, 
foi publicado na Portaria nº 99, 
do DODF de ontem (10).

O instrumento é aplicado no 
planejamento mais abrangente 
de uma região. O objetivo de 

ordenar o projeto de regulari-
zação articulado com a oferta 
habitacional em áreas de regu-
larização fundiária previstas no 
Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Distrito (PDOT).

O ETU serve ainda como 
base para licenciamento de ati-
vidades econômicas, medida que 

-
presários. O documento estabele-

ce os parâmetros que devem ser 
seguidos na elaboração do projeto 
de regularização e compreende 
seis os anexos listados abaixo:

– Anexo I. Mapa de Localiza-
ção da Poligonal do ETU 03/2020;

– Anexo II. Mapa de Diretrizes 
de Sistema Viário e Circulação do 
ETU 03/2020;

– Anexo III. Mapa de Zonea-
mento das Diretrizes de Uso e Ocu-

pação do Solo do ETU 03/2020;
– Anexo IV. Tabela de Parâme-

tros Urbanísticos para a ocupação 
urbana da região do Sol Nascente 
e Pôr do Sol;

– Anexo V. Mapa das Porções 
Territoriais de Densidade do ETU 
03/2020 (PDOT);

– Anexo VI. Mapa de Áreas 
Desocupadas do Setor Habitacio-
nal Sol Nascente do ETU 03/2020.
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Operação vai retirar cerca de 15 veículos abandonados das ruas de Taguatinga

DF Livre de Carcaças será retomada a partir de hoje
A operação DF Livre de 

Carcaças será retomada a par-
tir desta quarta-feira (11), com 
coordenação da Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito 
Federal (SSP/DF). A ação será 
realizada em Taguatinga, de 
onde serão retirados das ruas 
cerca de 15 veículos abando-
nados.

O objetivo da ação é eli-
minar criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor de 
dengue, zika e chikungunya.

A operação resulta da 
parceria entre as secreta-
rias executivas das Cida-
des e de Políticas Públicas, 
Departamento de Trânsito 
(Detran-DF), Polícia Militar 
do Distrito Federal (PMDF) 
e Diretoria de Vigilância 
Ambiental (Dival), divisão da 
Secretaria de Saúde.

De acordo com o secre-
tário de Segurança Pública, 
delegado Anderson Torres, a 

EM TAGUATINGA

SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

ação evidencia a preocupa-
ção do GDF com o combate 
à proliferação do mosquito 
da dengue e, também, da ca-
pacidade de interação entre 
os órgãos. “Esta medida está 

-
meira fase foram retiradas 372 
carcaças e vamos continuar a 
ação, com esforço concentra-
dos dos órgãos envolvidos”, 

IDENTIFICAÇÃO
Neste ano, 15 carcaças fo-

ram retiradas de Taguatinga. 

abandonados é feita com o 
apoio dos Conselhos Comu-
nitários de Segurança (Con-
segs), informados durante as 
reuniões que ocorrem mensal-
mente, e das administrações 
regionais.

“Por esse motivo é isso é 
tão importante a participação 
da população nesses encon-
tros, que estão ocorrendo de 
forma virtual e retomados 
gradualmente em alguns lo-
cais”, explica o coordenador 
dos Consegs na SSP-DF, Mar-
celo Batista.

Os representantes dos 
órgãos envolvidos irão se 
encontrar em frente à Admi-
nistração Regional de Tagua-
tinga, localizada na Praça do 
Relógio, a partir das 9h, para 
início da operação.

s estudos para a concessão 
da gestão do complexo da 
Rodoviária do Plano Piloto 
foram debatidos, ontem 

(10) em audiência pública realiza-
da pela Secretaria de Transporte 
e Mobilidade. Além das partici-
pações na reunião presencial, a 
Semob recebeu contribuições por 
meio de mensagens de WhatsA-
pp e e-mail. A consulta à popula-
ção permanece aberta, e o prazo 
para participar vai até o próximo 
dia 24 de novembro.

O Secretário Executivo de 
Mobilidade, Luiz Felipe Car-
valho, destacou que a audi-
ência expôs a importância da 

rodoviária para as pessoas que 
trabalham e utilizam o termi-
nal. Segundo ele, a concessão 
também será importante, pois a 
proposta chegou a ser debatida 
em governos anteriores.

A concessão da rodoviária 
será na modalidade de concor-
rência pelo critério de maior 
oferta, a ser paga pela conces-
sionária ao GDF. O projeto pre-
vê um contrato com duração de 
20 anos, com investimento de 
R$ 190,6 milhões em obras e R$ 
390 milhões em serviços, que 
deverão priorizar a melhoria da 
mobilidade de passageiros e ve-
ículos na rodoviária. A previsão 

é de abertura de 1.078 empregos 
nas obras e a criação de 164 
empregos na administração do 
terminal.

Durante a audiência, foram 
apresentadas as simulações da 
modernização da rodoviária, 
com a criação de mais duas 
plataformas para a estação do 
BRT. O objetivo é aumentar a 
capacidade de trânsito no termi-
nal e melhorar a mobilidade dos 
pedestres e usuários dos ônibus. 
Para a  2ª fase, foi proposto um 
tratamento dedicado aos pe-
destres no pavimento superior, 
com a construção de calçadas 
cobertas.

Também foram apresenta-
dos os diagnósticos da situação 

de propostas para as obras e 
para a solução dos problemas 
levantados. A concessionária 
também deverá cumprir um 
programa de manutenção até o 

importância da Rodoviária.
-

mentos, a concessionária poderá 
explorar os estacionamentos da 
plataforma, os painéis de infor-
mação com publicidade, poderá 
cobrar a taxa de acostagem dos 
ônibus que utilizam o terminal 
e alugar os espaços comerciais.

O

A concessão da Rodoviária do Plano Piloto será na modalidade de concorrência pelo critério de maior oferta, a ser paga pela concessionária ao GDF
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População debate concessão da 
AUDIÊNCIA pública 
discutiu o projeto. Prazo 
para sugestões continua 
até 24 de novembro rodoviária

NA PANDEMIA

Interessado em uma vaga procurar uma Agência ou acessar o site 

Banco de leite precisa doações para recém-nascidos
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AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 
OFERECEM, HOJE, 847 VAGAS

Banco de leite 
materno de Brasília
precisa de doações

A desempregada Andreia 
Magalhães dos Santos, 32 
anos, acompanha há quase 
um mês a recuperação da 
filha Olívia, prematura de 27 
semanas internada na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
neonatal do Hospital Materno 
Infantil de Brasília (Hmib). 
Com baixa produção de leite 
e sem poder amamentar, a 
moradora do Riacho Fundo I 
tem contado com as doações 
de outras mães coletadas pelo 
Banco de Leite Materno do 
Distrito Federal para alimentar 
a recém-nascida.

O serviço de coleta feito 
em 13 unidades de saúde do 
DF sofreu uma baixa de doa-
ções em 2020 por causa da 
pandemia do novo coronavírus 
e demanda a ação de novas 
voluntárias para aumentar seu 
estoque. Só neste ano, pelo 
menos 5,5 mil crianças foram 
alimentadas e se fortaleceram 
com o alimento doado por 
outras mães.

“Eu não tenho como 
mensurar o que está sendo 

feito pela minha filha. Só 
sinto que o que ela está 
recebendo por meio dessas 
doações é amor em forma 
de leite”, define Andreia, que 
religiosamente passa o dia, 
das 9h da manhã às 22h, 
acompanhando a evolução 
da filha na incubadora do 
hospital público da Asa Sul.

REFERÊNCIA NACIONAL
Na tarde de ontem (10), a 

secretária de Desenvolvimen-
to Social Mayara Noronha Ro-
cha esteve no Hmib visitando 
o banco de leite do hospital. 
Mãe de uma criança de dois 
anos, ela contou que também 
enfrentou dificuldades para 
amamentar e só conseguiu 
com ajuda médica. “Nosso 
banco é referência nacional 
pela excelência do serviço 
prestado, por isso pedimos 
às mamães agraciadas com 
excesso de leite que ajudem a 
salvar a vida de crianças pre-
maturas que precisam desse 
alimento tão importante para 
se recuperarem, ressalta.”

Com variação salarial 
entre R$ 10 ao dia e R$ 
1.816 mensais, mais be-
nefícios, a área de vendas 
concentra mais da metade 
(57,14%) das 847 vagas 
disponíveis nas agências 
do trabalhador do DF nesta 
quarta-fei ra (11). A maioria 
requer que o candidato 
tenha nível médio de es-
colaridade, mas nem todas 
exigem experiência.

A maior quantidade de 
vagas é para vendedor in-
terno: 324. As outras estão 
divididas entre consultor de 
vendas (90), promotor de 
vendas (42), vendedor de 
consórcio (25), assistente 
de vendas (2) e técnico de 
vendas (1).

O comércio de alimentos 
também dispõe de oportu-
nidades em seis profissões 
diferentes. São quatro para 
pizzaiolo, duas para sushi-

man, uma para padeiro, 
quatro para cozinheiro de 
restaurante, duas para 
churrasqueiro e uma para 
chapista de lanchonete. Os 
candidatos precisam ter, 
apenas, o nível fundamental 
de escolaridade.

Entre as novidades da ta-
bela de empregos estão três 
vagas para ajudante de carga 
e descarga de mercadoria; 
uma para dobrador gráfico; 
uma para fiscal de caixa; e 
quatro para porteiro.

APLICATIVO SINE FÁCIL
Quem tiver interesse 

em concorrer a qualquer 
uma das vagas anunciadas, 
deve procurar uma das 15 
agências do trabalhador em 
funcionamento no DF. Outra 
possibilidade é o aplicativo 
Sine Fácil que, em virtude 
da pandemia, também dis-
ponibiliza o serviço.

MAIS EMPREGOS
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PRÊMIO DA CODEPLAN 6ª EDIÇÃO
TEM RECORDE DE INSCRITOS

Os vencedores da sexta 
edição do Prêmio Codeplan de 
Trabalhos Técnico-Científicos 
serão anunciados no dia 10 de 
dezembro. Neste ano, o tema 
da premiação é “Brasília – 60 
anos” em homenagem às seis 
décadas de existência da ca-
pital federal. Os candidatos se 
inscreveram entre os dias 1º de 
setembro e 20 de outubro. Ao 
todo, foram 31 trabalhos, dos 
quais 21 foram classificados 
para a etapa de avaliação 
pela Comissão Julgadora. A 
edição deste ano é recordista 
em quantidade de trabalhos 
recebidos.

A iniciativa da Companhia 
de Planejamento do Distrito 
Federal tem como objetivo 
estimular pesquisas socio-
econômicas, avaliações de 
políticas públicas e estudos 
urbano-ambientais com foco 
no Distrito Federal, na Área 
Metropolitana de Brasília ou 
na Região Integrada de Desen-

volvimento do Distrito Federal 
e Entorno. Nesta edição, os 
trabalhos deveriam abordar 
como um dos subtemas: po-
líticas sociais e redução de 
desigualdades; economia e 
mercado de trabalho, ava-
liação de políticas, métodos 
e aplicações ao território; ou 
experiências em políticas urba-
nas e ambientais na dimensão 
metropolitana: erros e acertos.

Serão premiados os tra-
balhos classificados nos dois 
primeiros lugares, e o trabalho 
premiado na categoria “Jovem 
Pesquisador”, caso exista. O 
prêmio para o primeiro colocado 
é R$ 6 mil e para o segundo 
colocado, R$ 4 mil. O trabalho 
premiado na categoria “Jovem 
Pesquisador” receberá R$ 1 
mil. Os demais candidatos que 
tiverem seus trabalhos definidos 
pela Comissão Julgadora como 
merecedores de reconhecimen-
to, farão jus à menção honrosa 
conferida pela Codeplan.

BRASÍLIA – 60 ANOS

Ação em parceria com embaixadas vai instalar 19 locais lúdicos

INSTALAÇÕES LÚDICAS

FOTO: DIVULGAÇÃO/SEDES

“Vivemos um momento 
em que a solidariedade tem 
de partir de todos os lados”, 
disse o embaixador da Armê-
nia, Arman Akopian, durante a 
entrega de uma das unidades 
do Espaço Criança, ontem 
(10), no Cras de Brasília. 
Fruto de uma parceria entre 
o Governo do Distrito Federal 
e várias embaixadas, a ação 
integra o encerramento da 
campanha Vem Brincar Co-
migo. As instalações lúdicas 
vão chegar a 19 unidades 
públicas do DF, entre Centros 
de Referência da Assistência 
Social (Cras) e Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs).

“O objetivo é que esses 
espaços proporcionem um 
momento leve e de des-
contração, antes do atendi-
mento da família”, explica a 
primeira-dama do DF, Mayara 
Noronha Rocha.

Brinquedos, livrinhos, 
tapetes emborrachados, 
jogos lúdicos e educativos, 
além de livros didáticos. Esses 
são algumas das atrações 
colocadas em áreas espe-

cíficas dentro das unidades 
de atendimento.

Neste primeiro dia de inau-
gurações, os Cras Taguatinga, 
Sobradinho e Brasília e, ainda, 
as UBSs da Candangolândia 
e da Asa Sul foram contem-
plados. Ao longo dos próximos 
dias, recebem as estruturas 
os centros socioassistênciais 
do Gama, de Planaltina, da 
Estrutural, de Sol Nascente, de 
Santa Maria, do Varjão, os dois 
de Ceilândia Sul e os dois de 
Samambaia, assim como as 
unidades de saúde do Riacho 
Fundo II, do Paranoá, de São 
Sebastião e da Estrutural.

COLABORADORES
A montagem desses 

espaços contou com a cola-
boração das embaixadas de 
Singapura, Uruguai, Armênia, 
Itália, Irlanda, China, Timor 
Leste, África do Sul e da 
delegação da união Europeia.  
A ação foi feita pela Subchefia 
de Políticas Sociais e Primeira 
Infância, em parceria com o 
Escritório de Assuntos Inter-
nacionais do DF (EAI-DF).

Espaço Criança é 
aberto em unidades 
do Cras e de UBSs
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Reforço no atendimento visa ampliar oferta de inspeção veicular

Vistorias aos sábados até 19 de dezembro
A partir do dia 14 deste mês 

até o 19 de dezembro, o Depar-
tamento de Trânsito do Distrito 
Federal (Detran-DF) vai abrir 
aos sábados para oferecer o 
serviço de vistoria de veículos. 
Os postos localizados no SIA – 
antiga Vadel, Gama e Paranoá 
funcionarão das 7h às 12h; e o 
posto de Taguatinga funcionará 
das 13h30 às 18h30.

“Nesta época do ano, as 
pessoas aproveitam o 13º salário 
para trocar de veículo ou regu-
larizar a situação cadastral para 
viajar com tudo em ordem. Por 
isso, vamos oferecer o serviço 
de vistoria aos sábados, além de 
retomar o serviço no Shopping 
Popular, a partir da próxima 
semana. Nossa expectativa é 
realizar mais de 2 mil vistorias 

-
forma o diretor de Policiamento 
e Fiscalização de Trânsito, Lú-
cio Lahm.

É importante lembrar que 
só serão vistoriados os veículos 
agendados previamente pela 

DETRAN-DF

internet. O atendimento aos 
sábados ocorrerá nos dias 14, 
21 e 28 de novembro e 5, 12 e 19 
de dezembro. Todas as unidades 
do Detran continuarão adotando 
os protocolos de segurança para 
conter a contaminação pelo novo 
Coronavírus, para proteger seus 
servidores e usuários.

O atendimento aos sábados, 
nesses dois meses, foi estabele-
cido por meio da instrução nº 
854, de 4 de novembro de 2020, 
publicada no DODF de ontem 
(10). A medida visa reduzir a 
demanda por inspeção veicular 
para transferência de proprieda-
de e de unidade de Federação.

DETRAN-DF (II)

Seminário
tem mudança
de endereço

O Departamento de Trân-
sito do Distrito Federal informa 
que o local e o formato do I 
Seminário Detran-DF: Alte-
rações do Código de Trânsito 
Brasileiro mudaram. O motivo 
é a interdição do Auditório do 
Colégio Militar de Brasília, 
sugerida pelo Ministério Pú-
blico. Por isso, o evento será 
transferido para o Auditório 
do Detran Sede, (SAM Lote 
A - Bloco B) mantendo a data 
e o horário: das 8h às 17h do 
dia 12 de novembro de 2020.

Como o novo espaço é 
menor, o evento também será 
transmitido pelo canal oficial 
do Detran-DF no YouTube: ht-
tps://youtube.com/c/Detran-
DFoficial para oportunizar a 
participação de mais pessoas.

Para fins de certificação, 
as inscrições podem continuar 
sendo feitas pelo link: https://
www.even3.com.br/seminario-
detrandf2020/.

Mais servidores para fortalecer a rede de

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Sedes) 
recebeu nesta terça-feira 
(10) 26 aprovados no con-

curso público que já tomaram 
posse para apresentar a secre-

-

de trabalho. Esses foram os 
primeiros, dos 156 nomeados 
em outubro, para cargos de 
nível médio e superior.

“Quando começamos a es-
tudar para um concurso como 
esse, começamos a entender a 
importância do processo, das 
políticas públicas, da assistên-
cia social na vida das pessoas 
que mais necessitam. Minha 
vontade é essa, de me doar, 
minha expectativa é fazer o 
máximo dentro das possi-
bilidades que eu tiver aqui 

A OS 26 convocados para a primeira reunião 
serão distribuídos para atuar nas unidades 
socioassistenciais que têm cargos em va-
cância e precisam de novos trabalhadores

Sedes dá posse aos primeiros 26 dos 156 nomeados em outubro para cargos de níveis médio e superior

proteção social no DF

FOTO: DIVULGAÇÃO/SEDES

de 33 anos, aprovada em 10º 
lugar para o cargo de cuidador 
social, uma das convocadas 
para a primeira reunião da 
nova leva de servidores.

Aprovada em segundo lu-
gar também para o cargo de 
cuidador, Evelyn Silva, de 
32 anos, conta que esse foi o 
primeiro concurso público que 
ela prestou. “Eu sempre gostei 
da área social e saúde mental. 
Quando surgiu a oportunidade 
de trabalhar na Sedes pensei: ‘é 

agora ou nunca!’ É um sonho 
para mim estar aqui. Também 
estou no cadastro reserva para 
psicologia. Eu quero isso para 

Na reunião, a secretária 
de Desenvolvimento Social, 
Mayara Noronha Rocha, reite-
rou que os novos servidores vão 
fortalecer a rede de proteção 
social do DF. “Gostaria muito 
de contar com a contribuição 
de vocês, independentemente 
de ideologia, crença, não é 
isso que está em jogo. E sim a 

família que está vulnerabili-
dade, que precisa para passar 

ressaltou.
Os 26 empossados con-

vocados para esta primeira 
reunião vão ser distribuídos 
para trabalhar nas unidades so-
cioassistenciais que têm cargos 
em vacância e necessitam de 
novos servidores.

“Muito obrigada por vocês 
estarem aqui, nós lutamos 
muito pela nomeação de vocês 
e vamos continuar lutando para 
conseguirmos reestruturar a 
Secretaria. A Sedes tem que 
crescer proporcionalmente jun-
to com a população do Distrito 

-
-executiva de Desenvolvimen-
to Social, Ana Paula Marra, ao 
receber os novos servidores.
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A REALIDADE de 35% das 
5.568 prefeituras do Brasil, cuja 
eleição é no próximo domingo 
(15) é a pior possível. Junta-
-se a isso a escolha de 57 mil 
vereadores, o que aumenta bem 
a conta dos municípios. Os novos 
prefeitos de 1.856 já devem saber 
que as prefeituras não arrecadam 
recursos sufi cientes para bancar 
as despesas básicas. Essas 
péssimas notícias para os novos 
prefeitos constam do Índice de 
Autonomia, do Índice elaborado 
pela Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan).

PREFEITURAS 
FALIDAS FO

TO
: E

B
C

PODE-SE dizer que o presidente Jair 
Bolsonaro teve uma terça-feira infeliz. 
Quem melhor resumiu as bravatas pre-
sidenciais foi o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM). Pelo Twitter, Maia 
disparou: “Entre pólvora, maricas e o 
risco à hiperinflação, temos mais de 160 
mil mortos no país, uma economia frá-
gil e um estado às escuras. Em nome 
da Câmara dos Deputados, reafirmo o 
nosso compromisso com a vacina, a 
independência dos órgãos regulado-
res e com a responsabilidade fiscal”.

MAIA
CIRÚRGICO

O DEBATE sobre o 

leilão da CEB não gerou a 

repercussão esperada pelos 

críticos.  A impressão é que 

a qualidade dos debatedores 

não chegou a impressionar 

ninguém pelos argumentos 

superfi ciais da questão. 

Detalhe: perderam em todas 

as instâncias judiciais.

CEB

FÉ NO REFIS 
A DEPUTADA Jaqueline Silva (PTB) é uma incansável defen-

sora de mecanismos que ajudem a facilitar o crédito para os micros 
e pequenos empreendedores, além da geração de empregos. Em 
função disso, a parlamentar acredita que o Refi s 2020 será uma 
grande ferramenta para o setor produtivo. Jaqueline Silva avalia 
que “a reconstrução da economia passa pelo apoio ao setor pro-
dutivo. As micro e pequenas empresas sofreram um forte baque 
e precisam do Estado para continuarem de portas abertas”.  
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O PREFEITO de Goiânia, Iris Rezende (MDB), continua na 
neutralidade. Já os seus secretários já trabalham para o candidato a 
prefeito Maguito Vilela (MDB). Depois de uma reunião com a coor-
denação da campanha, os secretários vão reforçar as mobilizações 
de rua, engajamento nas redes sociais, reuniões com segmentos e 
entrega de material de campanha em diversos pontos da cidade.

O GOVERNO Bolsonaro deveria investir mais na 
divulgação da campanha de vacinação anti-pólio, 
que dá sinais de fracasso. No DF, as crianças 
poderão ser vacinadas até 27 de novembro. Até 
o momento, 47% já foram vacinadas. Um número 
muito longe da meta de 95%. 

AJUDANDO MAGUITO

VACINAÇÃOA POLITIZAÇÃO da luta 
por uma vacina e a trapalhada 
da Anvisa ao suspender os tes-
tes da vacina da Coronavac fez 
o presidente Fernando Henrique 
lamentar o fato. No Twitter, FHC 
garantiu: “a decência e a saúde 
pública exigem pratos limpo: 
dado o que disse o Butantã, que 
a Anvisa se explique. E logo”.

DEIXANDO as galhofas de 
lado, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, deu um tom de 
seriedade a questão da eleição 
– ainda não ofi cial – do novo 
presidente dos EUA.  Curto e 
objetivo, Guedes garante que “o 
Brasil seguirá normalmente as 
relações com os Estados Unidos 
sob uma eventual presidência 
do democrata Joe Biden”.

O GOVERNADOR de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), comemora a 
continuidade da expansão da indústria estadual. Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM) Regional, do IBGE, mostra que o setor industrial do Estado alcançou 
crescimento de 2,5% no último mês de setembro, ao ser considerado o pe-
ríodo acumulado do ano de 2020 na comparação com o mesmo período de 
2019. E mais: Goiás está na primeira posição entre os estados pesquisados.

OPOSITORES do presi-
dente Jair Bolsonaro apostam 
que muitos de seus candidatos 
serão derrotados nas eleições 
do próximo domingo. Muitas 
pesquisas mostram a possibili-
dade de derrotas dos candidatos 
do presidente nas principais 
capitais do país. Como não 
se ganha eleição de véspera, 
aguardemos os resultados.

 FOTO: SECOM

DerrotasObjetivo
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O PL abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual

CLDF aprova crédito 
de R$ 25 milhões para 
setor de transporte

Em meio a uma intensa 
discussão e muitas críticas 
ao modelo de transporte 
público do Distrito Federal, 
a Câmara Legislativa apro-
vou, na sessão remota de 
terça-feira (10), em primeiro, 
segundo turno e redação 
final, o projeto de lei nº 
1.457/2020, de autoria do 
Poder Executivo, que abre 
crédito suplementar à Lei 
Orçamentária Anual no va-
lor de R$ 25,885 milhões 
a serem repassados às 
empresas de ônibus. Os 
recursos foram remanejados 
de diversas áreas e seriam 
usados, por exemplo, para 
construir e recuperar abrigos 
nas paradas.

A matéria obteve 12 
votos favoráveis e três par-
lamentares votaram contra: 
Júlia Lucy (Novo), Leandro 
Grass (Rede) e Prof. Regi-
naldo Veras (PDT). Estes 
parlamentares discordaram, 
entre outros aspectos, da 
falta de apresentação de 
dados concretos que jus-
tificassem o reajuste às 
empresas concessionárias, 

como pregou Lucy. Por sua 
vez, Grass argumentou que 
a CLDF estava dando “um 
cheque em branco” ao GDF. 
Por outro lado, o deputado 
Fábio Felix (Psol), favorável à 
matéria, apresentou emenda 
aditiva de segundo turno 
para que seja priorizado o 
pagamento dos rodoviários 
com os recursos que serão 
aportados. A medida foi 
acatada pelo plenário.

Mesmo considerando 
os problemas enfrentados 
pela população que utiliza 
o transporte por ônibus, 
o líder do governo na Câ-
mara Legislativa, deputado 
Cláudio Abrantes (PDT), e o 
vice-líder, Hermeto (PMDB), 
defenderam a proposição. Já 
o deputado Chico Vigilante 
(PT), apesar das avaliações 
negativas ao sistema, desta-
cou a necessidade de pagar 
os trabalhadores do trans-
porte coletivo, especialmente 
da Viação Marechal, que hoje 
cruzaram os braços, fazendo 
com que mais de 450 veícu-
los permanecessem no pátio 
da empresa ao longo do dia.

SUPLEMENTAÇÃO

Pessoas de baixa renda terão 
direito à cota social de 10% das 
vagas de concursos públicos do 
Distrito Federal. A Câmara Legislativa 
do Distrito Federal (CLDF) derrubou, 
na terça-feira (10), um veto do gover-
nador Ibaneis Rocha (MDB) contra a 
proposta. Para valer, a norma precisa 
ser promulgada no Diário Ofi cial. 

O projeto que cria a cota para 
pessoas de baixa renda em concur-
sos é de autoria do deputado Cláudio 
Abrantes (PDT). A proposta foi apro-
vada na CLDF em dezembro do ano 
passado, mas acabou vetada pelo 
governador. Pelo texto, podem ser 
benefi ciadas pessoas que possuem 
renda familiar mensal per capita de 
até um salário mínimo e meio. Além 
disso, precisam ter cursado o ensino 
médio completo em escola da rede 
pública, ou em instituição privada na 
condição de bolsista integral.

Unidades de ensino públicas e 
privadas do Distrito Federal, a partir 
de 200 alunos, deverão manter 
profi ssionais de Psicologia Escolar 
e Serviço Social durante os períodos 
de atividades regulares, para atender 
alunos e profi ssionais da educação. 
A medida consta do projeto de lei no 
1.250/2020, de autoria da deputada 
Jaqueline Silva (PTB), aprovado em 
segundo turno e redação fi nal, em 
sessão remota da CLDF ontem (10).

Segundo a parlamentar, “toda 
assistência aos estudantes, profes-
sores e demais trabalhadores da 
área educacional será fundamental 
a partir dos impactos da pandemia 
da Covid-19”. O acompanhamento 
psicológico e assistencial deverá 
ocorrer, preferencialmente, no turno 
contrário ao do aluno, de acordo com 
a norma, que seguirá para sanção 
do governador para virar lei.

CLDF DERRUBA VETO
E APROVA COTA PARA
OS DE BAIXA RENDA

PROJETO PREVÊ 
ASSISTÊNCIA NAS 
ESCOLAS DO DF

CONCURSOS PÚBLICOS

PSICOLOGIA

FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASÍLIA

O PL partiu do Executivo, em parceria com a CLDF, para apoiar os trabalhadores do setor

Motoristas de transporte
escolar terão mais três meses de

benefício
O

PARA oferecer assistência 
mensal de R$ 600 
para cada trabalhador, 
governo destina R$ 3,1 
milhões dos cofres locais

AUXÍLIO EMERGENCIAL

PANDEMIA 
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Bolsonaro também voltou a 
criticar o valor das taxas para 
visitação do arquipélago de 
Fernando de Noronha. “Não 
tem como ir para frente essa 
pipoca, não tem”, reclamou. 
Segundo ele, o empresariado 
do setor luta para vencer “obs-
táculos e barreiras” no país 
que dependem também do 
Parlamento e dos governos es-

para vender facilidade, talvez, 
ou para emperrar o crescimen-
to do Brasil”.

Sobre a baía de Angra, 
região em que o presidente 
já foi multado no passado 
por pesca irregular, Bolsona-
ro reclamou da aplicação de 
multas ambientais. “Se bem 
que melhorou bastante isso 
daí depois da nossa chegada 
lá. Até o homem do campo 
diz que melhorou bastante a 
questão de Ibama e ICMBio 
no Brasil. Vai melhorar mais 
ainda”, complementou.

Bolsonaro afirmou que 
ainda não há clima para colocar 
em votação no Congresso um 
projeto para transformar a baía 
de Angra em polo turístico, a 
exemplo de Cancún. “A gente 
poderia facilmente faturar 1 
bilhão de dólares por ano ali na 
baía de Angra”, projetou.

sonaro pediu desculpas aos 
presentes por eventuais exage-
ros e disse que fez um desabafo 
depois de ter passado 28 anos 
na Câmara. “Não estou preo-

PANDEMIA
No mesmo discurso, Bolso-

naro fez críticas à geração atual 
que se preocupa com a pan-
demia de covid-19. “Lamento 
os mortos. Todos nós vamos 
morrer um dia. Não adianta 
fugir disso, da realidade. Tem 
que deixar de ser um país de 
maricas”, disse.

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), rebateu as 
declarações dadas na terça-
-feira (10) pelo presidente Jair 
Bolsonaro e pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

Maia disse ainda ser so-
lidário a todos os parentes 
e amigos de vítimas da co-
vid-19.

“Entre pólvora, maricas 
e o risco à hiperinf lação, 
temos mais de 160 mil mor-
tos no país, uma economia 
frágil e um estado às escu-
ras. Em nome da Câmara 

nosso compromisso com a 

MAIA: “ENTRE PÓLVORA, MARICAS E RISCO
DE HIPERINFLAÇÃO, TEMOS 160 MIL MORTOS”

CRÍTICAS EM TORNO
DO TURISMO E ICMBIO

FOTO: MARCELO CAMARGO/ABR

POLÍTICA
FOTO: ISAC NÓBREGA/PR

Presidente é um dos poucos chefes de Estado que não reconheceram a vitória de Biden sobre Trump

Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Bolsonaro diz que Brasil deve

ter pólvora

m discurso feito na terça-
fei ra (10) no Palácio do 
Planalto, Jair Bolsonaro 
defendeu que o país te-

nha pólvora para fazer frente a 
amea ças internacionais em tor-
no da Amazônia. Ele não citou 
explicitamente a quem fazia re-
ferência, mas deixou implícito se 
tratar de Joe Biden, que venceu a 
eleição americana. Bolsonaro é 
um dos poucos chefes de Estado 
que ainda não reconheceram a 
vitória de Biden contra o atual 
presidente Donald Trump.

E

DECLARAÇÕES foram 
feitas após ameaça 
de sanções de 
Joe Biden, eleito 
presidente dos EUA

 “O Brasil é um país ri-
quíssimo. Assistimos há pouco 

de Estado dizer que se eu não 
apagar o fogo da Amazônia 
levanta barreiras comerciais 
contra o Brasil. E como é que 
nós podemos fazer frente a 
tudo isso? Apenas a diplomacia 
não dá, né, Ernesto?”, disse ao 
chanceler brasileiro, Ernesto 
Araújo. “Porque quando acabar 
a saliva, tem que ter pólvora, se 
não, não funciona. Precisa nem 
usar a pólvora, mas precisa saber 
que tem”, acrescenta.

No fim de setembro, em 
debate com Trump, Biden amea-
çou o Brasil com sanções econô-
micas caso o país não contenha 
o desmatamento e as queimadas 

de Trump propôs um aporte de 

US$ 20 bilhões para ajudar o 
Brasil na conservação do meio 
ambiente. “Parem de destruir a 

rem, irão enfrentar consequên-

citou como contrapartida.

DESCONFIANÇA
Sobre o sistema eleitoral bra-

sileiro, Bolsonaro voltou a dizer 
que ele é “passível de fraude, 
sim”. “Eu entendo que eu só me 
elegi presidente porque eu tive 
muito voto.” A fala foi proferida 
no momento em que Trump 
questiona o resultado das urnas 
na eleição dos EUA e a cinco dias 
do pleito municipal no Brasil. Na 
semana passada, Bolsonaro de-
fendeu a volta do voto impresso 
no País, o que já foi declarado 
inconstitucional pelo STF.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

STF JULGA NO PRÓXIMO DIA 20 AS AÇÕES 
SOBRE NORMAS REVOGADAS PELO CONAMA

FUX CRIA COMITÊ PARA COMBATER CRIMES VIRTUAIS

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) marcou, para o próximo 
dia 20, o início do julgamento de 
ações que questionam a revoga-
ção de regras de proteção a áreas 
de manguezais e de restingas, 
feita pelo Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama).

As deliberações do Conama 
que são debatidas nesses pro-
cessos estão suspensas desde 
28 de outubro por decisão da 
ministra Rosa Weber, relatora 
das ações. O conselho é pre-
sidido pelo ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles.

O julgamento deve ocorrer 

no plenário virtual, formato de 
deliberação de processos em que 
os ministros apresentam seus vo-
tos na página do STF na internet 
– sem a necessidade de sessão pre-
sencial ou por videoconferência.

Os ministros vão analisar se 

de Rosa Weber, contra a qual 
a Advocacia-Geral da União 
recorreu nesta terça-feira (10).

A ministra é relatora de três 
ações que questionam a postura 
do Conama – uma do PT, outra 
do PSB e uma terceira da Rede. 
Na prática, a decisão individual 
de Rosa Weber restabeleceu as 

normas de preservação das áreas.
Em outubro, a relatora suspen-

deu também a revogação de uma 
resolução que obrigava os projetos 
de irrigação a terem licença am-
biental. Com isso, a obrigatoridade 
do documento foi mantida.

Recurso da AGU

a revogação das resoluções não 
implica a supressã o da proteç ã o 
conferida aos bens ambientais. 
Segundo o governo, inexiste re-
trocesso no campo da proteç ã o e 
defesa do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

Iluminação de LED em diversas cidades. Asfalto novo e duplicação de pistas. 
Sete novas UPAs em construção. 500 escolas reformadas, 90 ampliadas. 
Nova Galeria dos Estados. Terminais Rodoviários de Sobradinho e de Santa 
Maria. Revitalização da W3 e do Setor Hospitalar. Grandes obras em Vicente 
Pires. Reforma do Museu de Arte. Conclusão da Saída Norte. Hospital 
Oncológico. Túnel de Taguatinga. Viadutos no Sudoeste e no Riacho Fundo.

Em 2020, muita

Mas o GDF nunca parou.

Já reparou? Para onde você olha, tem obra no Distrito 
Federal. Muitas delas esperadas há anos. Algumas já 
entregues. Outras, em pleno andamento para que, em 

a vida das pessoas.

Obras que geram 
conforto para 

você e emprego 
para 20 mil 

trabalhadores.

ATAQUE AO STJ

FOTO: MARCELO CAMARGO/ABR

Por meio de uma portaria 
publicada na terça-feira (10), o 
presidente do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), Luiz Fux, 
criou um Comitê de Segurança 
Cibernética do Poder Judiciário 
e estabeleceu prazos para que 
sejam apresentadas medidas 
para evitar novos crimes virtu-
ais contra os sistemas judiciais.

A medida ocorre após um 
ataque cibernético, na semana 
passada, ter derrubado todos os 
sistemas do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Devido à 
gravidade da invasão, que é in-
vestigada pela Polícia Federal, 
a corte ainda não conseguiu 
reestabelecer todos os servi-
ços prestados à população e 
precisou restaurar o acervo 
processual a partir de backups.

Na portaria em que criou 
o novo comitê, Fux diz que a 
medida foi tomada tendo em 
consideração “o nú mero cres-
cente de incidentes ciberné ticos 
no ambiente da rede mundial 
de computadores”. O grupo terá 
como meta evitar que os tribunais 

Ministro Luiz Fux, presidente do STJ

sejam novamente pegos de surpre-
sa, como ocorreu com o STJ.

O Comitê de Segurança Ci-
bernética do Poder Judiciário 
será formado por representantes 
de todos os tribunais superiores 
e também por nomes indicados 
pelos tribunais estaduais e pelo 
Conselho da Justiça Federal 
(CJF) e o próprio CNJ. Repre-
sentantes de órgãos de segurança 
pública, das Forças Armadas e 
especialistas de outros órgãos 
públicos e privados também po-
derão ser convidados a participar.

PRAZOS
O comitê terá 20 dias para 

apresentar um novo protocolo 
de prevenção de gerenciamento 
de crise para o enfrentamento de 
crimes cibernéticos no âmbito do 
Poder Judiciário.

Em 30 dias, o comitê deverá 
apresentar também um protocolo 
para a investigação de ilícitos ci-
bernéticos que possam afetar os 
tribunais. Em 120 dias, o grupo 
precisará ter pronto toda uma 
nova Estratégia de Segurança 
Cibernética e da Informação do 
Poder Judiciário.

Entre os pontos a serem 
abordados está a elaboração de 
“padrões mínimos de resiliência 
e continuidade dos serviços de 
TIC [tecnologia de informação 
e comunicação] em caso de 
incidentes de segurança e indis-
ponibilidade”.

Os integrantes do comitê 
deverão estabelecer também 
“padrõ es orç amentá rios mí nimos 
para que cada tribunal possa ga-
rantir a seguranç a ciberné tica no 
â mbito da sua jurisdiç ã o”.

vacina, a independência dos 
órgãos reguladores e com 
a responsabilidade fiscal”, 

no Twitter.

A Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) condenou 
o ex-senador Valdir Raupp (MDB-
-RO – foto) a 7 anos e 6 meses de 
prisão em regime semiaberto pelos 
crimes de corrupção e lavagem de 
dinheiro. Raupp poderá responder às 
acusações em liberdade porque ainda 
cabe recurso contra a condenação.  

Em outubro, Raupp foi conde-
nado pelo colegiado, mas a pena 
não foi definida. Ao retomar o 
julgamento nesta tarde, por 3 votos 
a 2, o colegiado seguiu sugestão de 
pena proposta pelo relator, ministro 
Edson Fachin.

De acordo com a acusação feita 
pela Procuradoria-Geral da República 
(PGR), Raupp recebeu R$ 500 mil 
em doações eleitorais da empreiteira 
Queiroz Galvão na campanha eleitoral 
de 2010.

Com base no voto de Fachin, o 
colegiado entendeu que a doação foi 
simulada para encobrir “vantagem 
indevida” e viabilizar a manutenção 
do ex-diretor da Petrobras Paulo 
Roberto Costa no cargo. O caso 
faz parte de um dos processos da 
Operação Lava Jato.

DEFESA
Na primeira parte do julgamento, 

realizada em junho, a defesa do ex-
-senador alegou que a doação foi 
feita dentro da legalidade e aprovada 
pela Justiça Eleitoral. Os advogados 
também argumentaram que Raupp 
não deu apoio para a sustentação do 
ex-diretor no cargo. Costa foi um dos 
delatores do esquema de corrupção 
na estatal.

Segundo o advogado Antonio 
Carlos de Almeida Castro, o delator 
declarou em depoimento que nunca 
conversou sobre a questão com o 
ex-senador. Além disso, a defesa argu-
mentou que a doação eleitoral não foi 
destinada diretamente ao parlamentar, 
mas ao diretório local do MDB.

SUPREMO CONDENA 
VALDIR RAUPP A
7 ANOS DE PRISÃO 

LAVA JATO
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MARMITEX DA CASA COM CHURRASCO
15,99 NO DINHEIRO

99936-0606

17,99 NO CARTÃO

Saúde do Homem é foco de ações nas UBSs do DF
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Ação oferece atendimento diferenciado ao público masculino acima de 40 anos

O público masculino terá 
atendimento especial nas uni-
dades básicas de saúde (UBSs), 
como parte da campanha Novem-
bro Azul, incluindo a conscienti-
zação da prevenção do câncer e 
outras doenças do homem. Cada 
unidade buscou se organizar de 
acordo com a realidade local para 
atrair e realizar os atendimentos 
aos homens acima de 40 anos de 
idade. A maioria delas oferece 
exames de PSA, testes rápidos 

A UBS 1 de Taguatinga 
reservou dez vagas de atendi-
mentos todas as quintas-feiras 
durante o mês de novembro para 
atender homens da sua área de 
abrangência. Na primeira se-
mana, sete pacientes buscaram 
atendimento resultando em uma 

consulta, quatro testes rápidos, 
um encaminhamento para eco-

de PSA. De acordo com a gerente 

do, no dia a dia, “nenhum homem 
busca esse tipo de atendimento”.

Já a UBS 2 de Santa Maria 
encerrou as atividades do Outu-
bro Rosa e iniciou o Novembro 
Azul, no último sábado (7). Os 
pacientes puderam participar 
de palestras sobre a prevenção 

e boca. Foram disponibilizados 

entrega de material educativo so-
bre os temas das palestras. Todos 
os homens receberam atendi-
mento médico, encaminhamento 
para fazer o PSA e para o urolo-
gista, quando necessário.

SEDF fi rmou contrato com a empresa responsável pela obra

Circulação da Covid-19 no DF será

Secretaria de Saúde co-

ma semana, 8,5 mil testes 
rápidos em moradores das 

33 regiões administrativas. O 
objetivo do esforço concentrado 
é entender como o coronavírus 

qual é o grau de contaminação e 
se a progressão pode levar a uma 
segunda onda da pandemia. Esse 

de subsídio para que o Governo 
do Distrito Federal decida pela 
adoção de novas medidas de 
enfrentamento ao contágio.

A aplicação dos testes faz 
parte do Plano Estratégico de 
Combate ao Coronavírus no 

A

Pesquisa feita por 
amostragem vai subsidiar 
medidas para conter 
eventual segunda onda da 
pandemia do coronavírus

Iniciativa foi apresentada pelo secretário de Saúde, Osnei Okumoto, em coletiva de imprensa no Palácio do Buriti

FOTO: RENATO ALVES/AGÊNCIA BRASÍLIA

investigada

Anvisa autoriza 
volta de estudos 
com a CoronaVac

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) autorizou 
hoje (11) a retomada do estudo 
clínico da vacina CoronaVac, uma 
das que estão em fase de testes 
no país, conduzidos pelo Instituto 
Butantan. A agência disse ter 
recebido do Butantan novas infor-
mações sobre o “evento adverso 
grave” (EAG) que levou a Anvisa 
a suspender os estudos na última 
segunda-feira (9).

“Após avaliar os novos dados 
apresentados pelo patrocinador 
depois da suspensão do estudo, 
a Anvisa entende que tem sub-
sídios sufi cientes para permitir a 
retomada da vacinação e segue 
acompanhando a investigação do 
desfecho do caso para que seja 
defi nida a possível relação de cau-
salidade entre o EAG inesperado e 
a vacina”, informa a agência.

No comunicado, a Anvisa 
voltou a defender a medida adotada 
na segunda-feira, que levou em 
consideração os dados que eram 
de conhecimento da agência até 
aquela data e que foram enca-
minhados ao órgão pelo Instituto 
Butantan. Segundo a agência, a de-
cisão se baseou em procedimentos 
previstos nos protocolos de Boas 
Práticas Clínicas para este tipo de 
pesquisa e teve como premissa o 
“princípio da precaução”, quando 
conhecimento científico não é 
capaz de afastar a possibilidade 
de dano.

Ao justificar a suspensão 
dos testes, a Anvisa disse que 
faltavam informações detalhadas 
sobre a gravidade e as causas do 
evento, assim como o parecer com 
o posicionamento do Comitê Inde-
pendente de Monitoramento de Se-
gurança e o boletim de ocorrência 
relacionado à provável motivação 
do EAG e que recebeu ontem (10) 
esses dados do Butantan.

VACINA

Distrito Federal – Ações de 
Enfrentamento 2020-2021. A 
iniciativa foi apresentada nesta 
terça-feira (10) pelo secretário 
de Saúde, Osnei Okumoto, em 
coletiva de imprensa no Palácio 
do Buriti. O plano também pre-
vê mudanças no atendimento 
aos pacientes com coronavírus 
na rede pública do DF.

A Saúde priorizará o aten-
dimento na rede de atenção 
primária, ou seja, nas unidades 
básicas de saúde (UBSs), e não 
mais nos hospitais de referência. 
As UBSs receberão os equipa-
mentos dos hospitais de campa-
nha que estão sendo desativados 
– como o do Estádio Nacional 

de Brasília Mané Garrincha, 
desmontado em outubro.

Para fazer o inquérito epi-

utilizará 10 mil testes rápidos 

doados, no fim de outubro, 
pelo Serviço Social do Comér-
cio (Sesc) e pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Distrito Federal 
(Fecomércio-DF). Serão feitos 
8,5 mil testes: 250 em cada uma 
das 33 regiões administrativas, 
em moradores escolhidos por 
sorteio; os 250 testes restantes 
servem como reserva de segu-
rança para casos em que seja 
necessário repetir o exame.

CAIC CASTELLO BRANCO, NO 
GAMA, SERÁ RECONSTRUÍDO

A Região Administrativa do 
Gama vai ganhar um Centro de 
Ensino Castello Branco total-
mente reconstruído. O extrato 
do contrato entre a Secretaria 
de Educação do DF (SEDF) e a 
empresa Manc – Manutenção 
e Construção Eireli, vencedora 
da licitação, foi publicado no 
Diário Ofi cial do Distrito Federal 
na terça-feira (10). A obra vai 
gerar 80 empregos diretos e 
mais 50 indiretos, contribuindo 
com a economia local, com valor 
do contrato em R$ 10,4 milhões.

A escola, localizada no Setor 
Oeste do Gama, terá 22 salas de 
aula para meninos e meninas 
dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Os estudantes 
vão ter espaço para aulas em 
dois laboratórios, salão multiuso, 
salas de leitura, de música, 
sensora motora e multimídia e 
ducha infantil, além de vários 
ambientes para convivência – 
pátios cobertos e descobertos, 
casa de boneca e parquinho.

Com prazo de execução 
da obra previsto para um ano 
e meio, a empresa vai entre-
gar uma unidade renovada no 

terreno de 13.295,865 metros 
quadrados e 5.601,64 metros 
quadrados de área construída 
com paisagismo, hortas, área 
verde e reservatórios de água e 
uma central de gás.

O projeto do Caic também 
apresenta quatro blocos, um 
deles de dois pavimentos e os 
demais, térreos. Uma cozinha 
industrial, refeitório, banheiros 
e diversas salas administrativas 
para a gestão da escola também 
constam do projeto.

A escola vai garantir acessi-
bilidade, com passarelas cober-
tas, uma rampa e três escadas, 
além de um anfi teatro com es-
trutura adequada. Tais recursos 
também estão em volta do lote, 
com embarque e desembarque 
para pedestres e veículos. A 
segurança é assegurada com o 
cercamento dos muros e com a 
guarita na entrada da unidade.

As instalações do Caic 
Castello Branco foram fechadas 
em 2018. Antes da pandemia de 
Covid-19, os cerca de 300 es-
tudantes estavam em atividades 
presenciais na Escola Classe 29 
do Gama.

FOTO: REPRODUÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOVEMBRO AZUL

SAÚDE
EDUCAÇÃO

EXPO CIEE VIRTUAL OFERECE
OITO MIL VAGAS DE ESTÁGIO

Com estandes online, a Expo 
CIEE Virtual estará disponível 
24 horas por dia entre os dias 
9 e 13 de novembro. Os jovens 
poderão participar de vestibu-
lares online, teste vocacional, 
dicas para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), cursos 
gratuitos do Google Ateliê Digital 
e Escape Room Virtual. Também 
será possível emitir certifi cado de 
participação no evento em tempo 
real; possibilidades de recruta-
mento e seleção, com a oferta de 
aproximadamente 8 mil vagas de 
estágio e aprendizagem.

O Centro de Integração 
Empresa–Escola (CIEE) é um 
Agente de Integração que se 
dedica, há mais de 48 anos, 
à promoção da integração ao 

mercado de trabalho, por meio do 
encaminhamento de estudantes 
do ensino médio e superior para 
o aprendizado em empresas de 
todos os ramos de atividade do 
setor público e privado, sempre 
seguindo a lei de estágio vigente 
e aplicável.

O evento será gamifi cado, 
podendo o visitante acumular 
pontos desbravando a plata-
forma. No fi nal, as 10 maiores 
pontuações receberão prêmios 
como vale-compras e leitores 
digitais (o regulamento completo 
estará disponível na plataforma 
do evento).

Os auditórios contam com 
mais de 100 palestras voltadas 
para o mundo do trabalho, 
carreira, fi nanças pessoais etc.

ENEM 2020
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VEÍCULOS

VW Golf GTE híbrido já pode ser

FORD

NA ITÁLIAepois dos carros elétricos 
da Renault e o do Nissan 
Leaf, agora é a vez do 
híbrido plug-in Volkswa-

gen Golf GTE ser disponibili-
zado para locação no Brasil. 
Por meio de uma parceria entre 
a Volkswagen e a Unidas, o 
modelo recarregável já pode 
ser alugado por clientes pes-
soa física e jurídica, em todo 
o Brasil.

Em uma iniciativa que ten-
de a crescer cada vez mais no 
país, a disponibilização de car-

locação representa a oportuni-
dade para os clientes que ainda 
não conhecem ter contato com 

D

VOLKSWAGEN e
Unidas fi rmam 
uma parceria que 
tem como foco 
a mobilidade
sustentável

Modelo recarregável já pode ser locado por clientes pessoa física e jurídica, em todo o Brasil. Iniciativa que tende a crescer cada vez mais no Brasil

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

a tecnologia híbrida plug-in no 
dia a dia. Também é uma forma 
de as locadoras iniciarem a 
redução de emissões de CO2

de suas frotas
De acordo com Gusta-

vo Schmidt, vice-presidente 
de Vendas e Marketing da 
Volkswagen do Brasil: “Essa 
parceria é um passo importante 
na estratégia de mobilidade 
sustentável da marca Volkswa-
gen, proporcionando aos clien-
tes uma experiência completa 
com o Golf GTE, o único hatch 
com tecnologia híbrida plug-in 
do mercado”.

Ele acrescenta: “O nosso 
objetivo é lançar mais cinco 

modelos híbridos e elétricos 
nos próximos anos no mercado 
brasileiro”.

Desatualizado em relação 
ao modelo europeu, que já está 
na oitava geração, o Golf GTE 
não emplacou nas vendas e é 
o único hatch médio plug-in 
disponível no país. O modelo 
pode ter suas baterias recarre-
gadas em uma tomada comum 
de 220 Volts ou em um wallbox 
de 3,6 kW ou mais de potência. 
Com as baterias cheias, o mo-
delo tem autonomia no modo 
totalmente elétrico de 50 km, 
de acordo com o ciclo europeu.

Importado da Alemanha, 
o Golf híbrido é equipado 

com dois motores, sendo um 
elétrico de 102 cv (75 kW) de 
potência e um outro a combus-
tão, o 1.4 TSI de 150 cv. Juntos, 
eles entregam 204 cv (150 kW) 
de potência e torque máximo 
de 35,7 kgfm. Um conjunto 
que permite acelerar de 0 a 
100 km/h em 7,6 s e atingir 
a velocidade máxima de 222 
km/h (130 km/h no modo 
puramente elétrico).

Em outubro, a Volkswa-
gen, juntamente com a Pors-
che, Audi e a empresa de 
energia EDP, inauguraram o 
primeiro carregador ultrar-
rápido público do Brasil, na 
cidade de Caraguatatuba (SP).

alugado no País Demais confi gurações da picape também tiveram reajuste

RANGER STORM FICA QUASE R$ 35 
MIL CARA DESDE O LANÇAMENTO

RAM 1500 É TRANSFORMADA 
EM UMA EXÓTICA LIMUSINE

Lançada em março por 
R$ 150.990 (ainda na linha 
2020), a Ford Ranger Storm 
3.2 turbodiesel automática 
4×4 sofreu o quinto aumento 
consecutivo de preços e agora 
custa R$ 185.790. Somando 
todos os reajustes, a versão está 
R$ 34.800 mais cara que na 
época do lançamento. Além da 
Storm, as demais confi gurações 
da picape também tiveram os 
preços reajustados neste mês. 
Os aumentos variam entre R$ 

4.400 e R$ 6.700, de acordo 
com a versão.

O menor reajuste foi aplica-
do na Ranger XL 2.2 turbodiesel 
manual 4×4 cabine simples, que 
passa a custar a partir de R$ 
151.590. A variante de cabine 
dupla parte de R$ 159.090 
após o aumento de R$ 4.700. 
A versão intermediária XLS 2.2 
turbodiesel automática 4×2 teve 
a tabela reajustada em R$ 4.600, 
enquanto a confi guração com 
tração 4×4 aumentou R$ 5.500.

Transformar picapes em 
grandes sedãs foi uma alternativa 
usada no Brasil para criar mode-
los exclusivos na época em que 
as importações de veículos era 
proibida. Quem não se lembra 
das Chevrolet D20 e Ford F-1000 
modifi cadas com peças em fi bra 
de vidro? Se por aqui essa moda 
já passou, na Itália uma empresa 
decidiu transformar uma RAM 
1500 Laramie Longhorn em um 

sedã de luxo com visual inspirado 
nos carros da Rolls-Royce. O 
resultado é o Aznom Palladium, 
uma limusine de aparência bem 
exótica.

No lugar da caçamba da 
picape foi criada uma espaçosa 
área para passageiros com teto 
rebaixado até o porta-malas. O 
compartimento de bagagens, 
aliás, é acessado por uma tampa 
deslizante como uma gaveta.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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MFP
LABORATORIO

SANTIAGOE
CRAMOPT

CARDIOPATIA
ROCRERGD
APRESTIMO
DORECEES

DESEMBARQUE
OCORSS

EXPELIDASC
IRHAEP

AR
GOVERNANTA
EUAEGEV

IN
INTERRUPTO

OIESDATAS

I

Centro 
de experi-

ências
científicas

Povos
africanos
de baixa
estatura

Atividade
proibida

durante a
piracema

Ponto, no
telegrama

Doença
como o

sopro no
coração

Gregório
Duvivier,

ator e
humorista

Lula à (?),
petisco 

de restau-
rantes

(?) na Nor-
mandia, o
Dia D da
2   Guerra

Ficar por
fora de um

assunto
(pop.)

Postas para
fora de si
(as pedras
dos rins)

Democra- 
tiza o aces-
so à uni-
versidade

Rua
(abrev.)

Silvio
Santos, o
"patrão"
do SBT

Amigo do
Mickey

(TV)

Poeta;
bardo
(poét.)

Estereótipo
do jovem

intelectual
(ing.)

Cada 
conjunto de 
cromosso-
mos (Gen.)

Elétron-
volt

(símbolo)

Turno (?),
padrão de
trabalho 

da indústria

Obrigado,
em francês

Dá-(?)!:
Vamos!

Colo; peito

Entradas
da agenda

É avaliado
pela segu-

radora
Acreditar

Andar;
caminhar

Ritual
religioso
Ajuda;
auxílio

Castro
Alves

Constitu-
intes da

matéria, segundo os
filósofos da natureza

Equipamento de e-
mergência em aviões

Material usado 
em olarias

Élio Gaspari, 
jornalista carioca
Estado do Pico da
Bandeira (sigla)

Cidade de SC homô-
nima de hidrelétrica

Membro da tribo
inimiga de Peri (Lit.) 

Médio
(abrev.)
Arco, em
francês

(?)
Bernabéu,

estádio 
do Real
Madrid
(fut.)

Monograma
de "Irene"
"Quartel",

em QG

Função
feminina 

equivalen-
te à de

mordomo 

País onde
se localiza
o Vale do

Silício
(sigla)

a

3/arc. 4/dorê — vate. 5/boiar — merci. 6/aimoré — prouni. 11/desembarque.

HORÓSCOPO

Sua intuição estará es-
timulada e você poderá 
ter sonhos reveladores. 

A Lua dá uma força para campo 
profissional. Pode surgir uma 
paquera virtual.

Terá esperança para 
pensar em projetos. Os 
astros facilitam os en-

contros pessoais e profissionais. 
Deve receber boa notícia relacio-
nada à saúde.

Estará mais sociável e 
amável, o que facilita 
parcerias de todo tipo. 

Pode resolver assuntos financei-
ros. Um bom diálogo esclarece 
mal-entendidos.

Os astros estimulam a 
refletir sobre os seus 
relacionamentos pesso-

ais, seja de trabalho ou familiar. 
Podem surgir novas oportunidades 
na carreira.

Será mais fácil resolver 
conflitos e desavenças 
no ambiente profissio-

nal e no lar. Também é hora de 
concluir um assunto não resolvido 
do passado. 

Terá energia para or-
ganizar papeladas e 
armários – pode até 

encontrar algo que achava ter 
perdido. Deve superar um desafio 
que tem empatado o seu sucesso.

Hoje, os astros facilitam 
os relacionamentos ínti-
mos e profissionais. Os 

diálogos vão fluir. Tudo indica 
que vai resolver pendências com 
dinheiro.

Bom dia para resolver 
desavenças com as pes-
soas queridas e os colegas 

de trabalho. Tome conta do seu 
dinheiro – é melhor fugir de 
negócios de risco.

As tarefas de rotina 
vão correr com faci-
lidade graças à ajuda 

de colegas. Pode descobrir um 
jeito de superar um desafio que 
atrapalha o seu sucesso.

O dia pode trazer uma 
energia confusa: por 
um lado, o clima estará 

amável, de outro, mais agressivo. 
Saiba usar essas vibrações da 
maneira certa. 

A Lua favorece os rela-
cionamentos pessoais e 
de trabalho. Porém, na 

paixão, deve fugir de discussões 
de relacionamento. Controle 
os gastos. 

Algumas de suas inicia-
tivas podem não ofere-
cer o resultado desejado 

– não desista de seus objetivos! 
As tarefas de rotina vão correr 
sem problemas.
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NO DF

Os esportistas indicados por 
suas respectivas federações para 
serem contemplados pelo benefício 
do Bolsa Atleta precisam enviar a 
documentação necessária para o e-
-mail bolsaatletadf2021@gmail.com 
até o dia 18 para prévia análise da 
Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). 
O trâmite faz parte da 2ª etapa de 
seleção dos nomes aptos a receberem 
o auxílio em 2021. A documentação 
completa precisa ser enviada em um 
único arquivo no formato PDF.

Um dos registros exigidos – o 
ofício de indicação –, emitido pela 
entidade esportiva, deverá conter o 
nome completo do atleta, o ranking 
e o resultado da competição que 
obteve a classificação para o pro-
grama. O pagamento do benefício 
será realizado no mês seguinte à 
assinatura do Termo de Adesão, 
com previsão de início em janeiro 
de 2021. Veja o passo a passo, 
assim como toda a documentação 
estabelecida, no site da SEL.

BOLSA ATLETA 
2021 SEGUE PARA 
A SEGUNDA FASE

NATAÇÃO

JUDÔ

FOTO: SATIRO SODRÉ/SSPRESS/CBDA

Vitória veio com 21seg78, três centésimos da melhor marca

O nadador Nicholas Santos 
seguiu conquistando excelentes 
resultados na Liga Internacional 
de Natação (ISL, sigla em inglês), 
em Budapeste, na Hungria. Aos 
40 anos, o brasileiro, competindo 
pela equipe Iron, no 2º dia da 9ª 
etapa do torneio, venceu os 50m 
borboleta cravando a marca de 
21seg78. Esse foi o 2º melhor 
tempo da história da prova em 
piscina curta (25m). O recorde 
mundial (21seg75) é do próprio 
Nicholas, marca de 2018. Ele 
passa a ser também o recordista 

da ISL, ao superar os 21seg86 
do húngaro Szebasztian Szabo.

O atleta ficou à frente do 
japonês Takeshi Kawamoto, que 
completou a prova em 22seg37, 
e do sul-africano Chad Le Clos, 
com 22seg92. Destaca-se que 
a prova dos 50 metros borboleta 
não é olímpica. As opções do 
experiente nadador para estar 
na Olimpíada de Tóquio (que 
seria a terceira participação dele 
nos Jogos) são as provas dos 
100 metros borboleta e dos 50 
metros nado livre.

A Confederação Brasileira 
de Judô (CBJ) convocou, nesta 
segunda (09), os judocas que 
representarão o Brasil no Campe-
onato Pan-Americano Sênior da 
modalidade. O torneio acontecerá 
em Guadalajara, no México, entre 
os dias 19 a 22 de novembro.

Entre os homens, foram 
chamados Eric Takabatake 
(60kg), Daniel Cargnin (66kg), 
Eduardo Katsuhiro (73kg), 
Eduardo Yudy Santos (81kg), 

Rafael Macedo (90kg), Rafael 
Buzacarini (100kg), Leonardo 
Gonçalves (100kg), Rafael Silva 
Baby (+100kg) e David Moura 
(+100kg).

Já no feminino, a equipe será 
formada por Larissa Pimenta 
(52kg), Eleudis Valentim (52kg), 
Jéssica Pereira (57kg), Ketelyn 
Nascimento (57kg), Ketleyn 
Quadros (63kg), Maria Portela 
(70kg), Beatriz Souza (+78kg), 
Maria Suelen Altheman (+78kg).

Nicholas vence 50m borboleta 
e fica perto do recorde mundial

CBJ convoca a seleção brasileira 
para o Pan-Americano no México

FOTO: MARCOS DE PAULA/ALLSPORTS

Flamengo encara o São Paulo pela

a estreia do técnico Ro-
gério Ceni, o Flamengo 
enfrenta o São Paulo nesta 
quarta-feira (11) no Ma-

Copa do Brasil. A partida acon-
tece às 21h30 (horário de Brasí-
lia) com transmissão da Rádio 
Nacional. Os donos da casa 
entram em campo pressionados 
por duas goleadas consecutivas 
sofridas no Campeonato Bra-
sileiro, contra o próprio o São 
Paulo (4x1) e Atlético-MG (4x0).

Os dois reveses foram a 
gota d’água para a demissão 
do treinador Domènec Torrent 
na última segunda-feira (9). Já 
o Tricolor Paulista chega mo-
tivado após alcançar o G4 do 
Brasileirão na rodada passada, 
contra o Goiás.

Apesar dos são-paulinos 
se encontrarem com o melhor 

aproveitamento do Campeonato 
Brasileiro, com 64,7% em 17 
jogos disputados, as eliminações 
prematuras nas Copas Sul-
Ame ricana, na Segunda Fase, e 
Libertadores, Fase de Grupos, 
deixam a equipe comandada 
pelo técnico Fernando Diniz sob 

Diferentemente do Flamen-
go, que embora tenha demitido 
o catalão Domènec Torrent, 
passou na primeira colocação 
do Grupo A da Libertadores. 

time carioca para as quartas da 
Copa do Brasil foi conquistada 
de forma mais tranquila em 
relação ao clube paulista.

dois empates (2x2 e 3x3), o São 
Paulo venceu o Fortaleza nos 
pênaltis por 10 a 9. Já o Flamen-
go garantiu a vaga após duas 

vitórias contra o Athlético-PR 
por 1 a 0, na Arena da Baixada, 
e 3 a 2, no Maracanã.

Flamengo e São Paulo será 
transmitido ao vivo pela Rádio 
Nacional, com narração de An-
dré Luiz Mendes, comentários 
de Waldir Luiz, reportagem de 
Mauricio Costa e plantão de 
Bruno Mendes.

TEMPO DE PREPARO
Anunciado e apresentado 

pela diretoria do Flamengo 
ontem (10), o treinador Rogério 
Ceni terá menos de 48 horas 

jogando hoje (10) à noite. O 

defesa, que é a 2ª mais vazada do 
Brasileirão, com 29 gols sofridos 
no total. O clube rubro-negro só 

já viu sua rede balançar 33 vezes.

N

PARTIDA será realizada a 
partir das 21h30 (horário 
de Brasília) e vale
pelas quartas de final

Copa do Brasil

Rubro-negro entra em campo pressionado por duas goleadas consecutivas sofridas no Brasileirão

ESPORTE

SÉRIE A
PG J V E D

INTERNACIONAL 36 20 10 6 4

ATLÉTICO-MG 35 19 11 2 6

FLAMENGO 35 20 10 5 5

SÃO PAULO 33 17 9 6 2

FLUMINENSE 32 20 9 5 6

PALMEIRAS 31 19 8 7 4

SANTOS 31 20 8 7 5

GRÊMIO 30 19 7 9 3

SPORT 25 20 7 4 9

CORINTHIANS 25 20 6 7 7

FORTALEZA 24 18 6 6 6

CEARÁ 24 19 6 6 7

ATLÉTICO-GO 23 20 5 8 7

BAHIA 22 19 6 4 9

CORITIBA 20 20 5 5 10

BRAGANTINO 20 20 4 8 8

BOTAFOGO 20 19 3 11 5

VASCO 19 18 5 4 9

ATHLETICO-PR 19 19 5 4 10

GOIÁS 12 18 2 6 10


