
BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2021

R
FUNDADO EM 2001 - ANO 20 - N0 1.312

brasilia_agora www.brasiliaagora.com.brbsbagorabsbagora bsbagora@gmail.com

EM SANTA MARIA, 
ESCOLA TÉCNICA 

VAI SAIR DO PAPEL

INSS: PROVA DE VIDA 
PARA APOSENTADOS É 
SUSPENSA ATÉ MÊS 2

RODOVIÁRIA DO PLANO
PILOTO VAI PASSAR POR MAIS UM
PERÍODO DE REPAROS NO TETO

Projeto de construção da Esco-
la Técnica de Santa Maria está 
pronto. Modelo segue o padrão 
do FNDE. São 5.557,39 m2 com 
12 salas de aula. Os cursos se-
rão oferecidos nos três turnos.

Quem que não fez a prova de vida 
entre março de 2020 e fevereiro 
deste ano não terão seus bene-
fícios bloqueados. Prorrogação 
vale para janeiro e fevereiro.

Com investimento de R$ 1,2 milhão, o governo do DF, por meio 
da Novacap, anuncia mais uma obra: a impermeabilização de 

parte do teto da plataforma superior. O serviço está na fase fi nal 
de homologação da empresa vencedora do edital. PÁGINA 2

EDUCAÇÃO

BOLETOS DO IPVA JÁ 
ESTÃO CHEGANDO NA 

CASA DO CONTRIBUINTE
A Secretaria de Economia do DF come-

çou a enviar os boletos do Imposto sobre 
Propriedade de Veículo Automotor para 
as residências dos contribuintes. Fique 

atento para as indicações do Nota Legal.

GDF PREVÊ IMUNIZAR 
80% DA POPULAÇÃO 
ATÉ O FINAL DO ANO

VACINAÇÃO

O secretário de Saúde, Osnei 
Okumoto, afi rmou a parlamen-
tares da Comissão Especial de 
Vacinação da CLDF que 80% 
da população do DF deverá ser 

imunizada contra a Covid-19 
até dezembro. E destacou que 
o DF dispõe de insumos sufi -
cientes para todas as fases da 
imunização. Disse mais: “O sis-

tema de Saúde conta com 169 
salas de vacinação e grande 
quantidade de câmaras frias, 
que garantem segurança no 
armazenamento das doses.”
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SENADO: SIMONE TEBET 
CORTEJA REDE E PSL

E JÁ CONTA COM O PSB

PONTO FINAL
COM O COLUNISTA 
CARLOS HONORATO

Senadora Simone Tebet (MDB-MS) 
busca apoio da Rede para presidir o 
Senado. A colega Leila Barros (P SB-
-D F), já disse que está a seu lado.
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CIDADE

Governo do Distrito Fe-
deral (GDF) continua 
promovendo obras na Ro-
doviária do Plano Piloto. 

Uma dos mais importantes, a 
impermea bilização de parte 
do teto da plataforma superior, 
deu mais um importante passo. 
A Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital (Novacap), 
responsável pelas obras, está 

empresa vencedora do edital, 
que se prepara para iniciar o 
serviço. O investimento será 
de R$ 1,2 milhão.

O serviço que será executa-

líquidos e vapores, prevenindo 

forro, além de manter a cons-

impermeabilizados mais de 2,7 
mil metros quadrados de laje.

Em um primeiro momento, 
a Novacap vai demolir todo 
o revestimento e o sistema de 
impermeabilização já existente 
e substituir por um novo em 
toda a cobertura. Além disso, 
também serão recompostos os 
216 metros quadrados de forros 

Outro serviço será a execu-

da laje, além da recomposição 

o acabamento com uma nova 
pintura em pontos que se faça 
necessário.

O administrador da Rodoviá-
ria, Josué Martins, avalia que a 
obra é muito importante e dá 

que o GDF assumiu com o local. 
“A Rodoviária passou por uma 

fazemos essa outra licitação 
para resolvermos esse problema 

O diretor-presidente da No-
vacap, Fernando Leite, concor-

da com a relevância do serviço 
que será iniciado em breve: 
“Essa obra tem uma importân-

esta situação na Rodoviária, um 
local que é o coração de Brasília 
e que merece receber toda a 

Além das reformas estru-
turais, a Rodoviária do Plano 
Piloto possui também um centro 
de comando móvel da PMDF 
responsável por acompanhar 45 
câmeras de videomonitoramen-
to espalhadas por todo o local. O 
GDF também está promovendo 
estudos para a concessão da 

O

O serviço que será executado protege as estruturas contra líquidos e vapores, prevenindo infiltrações e deterioração do forro
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GDF segue realizando obras na
AGORA, a laje da 
cobertura do pavimento 
superior passará por 
ampla impermeabilização Rodoviária

EM SÃO SEBASTIÃO

Setur projeta ícones de orientação sobre quadra-modelo da região

 ObjetIvo do Renascente é limpar córregos e riachos na região
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AVENIDAS CENTRAIS VÃO GANHAR
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA ESPECIAL

Projeto promove
mutirão para recuperar
parques e nascentes

Renascente – este é o 
nome do projeto criado para 
fazer renascer nascentes e 
córregos que cortam São 
Sebastião. Idealizada e exe-
cutada pela administração 
regional da cidade, a proposta 
leva mutirões de limpeza para 
as áreas verdes ao longo dos 
cursos das águas, aproveitan-
do para recuperar praças e 
parques nos arredores. Tudo é 
feito com mão de obra direta 
do órgão, que conta com a 
colaboração da comunidade 
para preservar os espaços 
públicos.

A primeira parada dessa 
caravana renovadora foi no 
Córrego do Açude, próximo 
ao Balão do Morro da Cruz, 
às margens da DF-473. Dali 
foram retiradas seis toneladas 
de lixo e entulho – galhadas, 
plásticos, pneus e móveis 
velhos abandonados, entre 
outros itens. Dos dois lados da 
rodovia, parques infantis fo-
ram recuperados com pintura, 
troca de ferragens danificadas 

e areia branca nova. Pontos 
de encontro comunitário 
(PECs), mesas e bancos aos 
arredores também passam 
por reforma

Gerente de Políticas 
Sociais da Administração 
Regional, Valmir José da 
Conceição acompanha as 
ações diariamente. “O vo-
lume de lixo coletado na 
região do Córrego do Açude 
impressiona, principalmente 
porque, quatro meses atrás, 
fizemos uma grande limpeza 
nesta região”, conta.

Durante a vistoria nesses 
pontos, foi constatada a 
degradação provocada por 
ações humanas. O adminis-
trador Regional de São Sebas-
tião, Alan Valim, explica que 
a iniciativa acolhe dois dos 
principais temas de reivindica-
ções da população: proteção 
ambiental e manutenção de 
espaços de lazer. “Cuidamos 
dos espaços que já existem 
para deixar a cidade mais 
bonita e segura”, lembra.

Transformar a W3 Sul num 
distrito turístico é a meta da 
Secretaria de Turismo (Setur) 
compartilhada por outros ór-
gãos do Governo do Distrito 
Federal (GDF). Parte desse 
planejamento começou a ser 
executada com o trabalho do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) na recuperação 
e substituição de placas. “Essas 
placas precisavam mesmo de 
conserto”, ponderou Jéssica 
Roberta Custódio de Sousa, 37 
anos, moradora de Sobradinho. 

Além de ser uma das princi-
pais avenidas da capital federal, 
a W3 Sul serve de acesso a 
outros pontos turísticos, como 
a quadra-modelo 308 Sul – que 
faz parte da história de Brasília. 
Entre os blocos residenciais de 
concreto, há atrativos por toda a 
parte. O projeto urbanístico de 
Lucio Costa inclui três jardins 
de Roberto Burle Marx, azulejos 
de Athos Bulcão fixados na 

fachada dos prédios, a Igrejinha 
e a Escola Parque de Oscar 
Niemeyer.

Visando também à integra-
ção dessa localidade vizinha à 
W3 Sul, a Setur prepara um tipo 
de sinalização – as placas de 
sinalização turística – que vai 
orientar e informar às pessoas 
que transitarem pela redondeza 
sobre o valor simbólico e o 
significado dessa quadra para o 
brasiliense e para o país. “Passo 
aqui todos os dias para esperar 
meu ônibus e não sabia dessa 
quadra-modelo”, disse Jessica 
Roberta.

As sinalizações vão estar 
por toda parte. Haverá placas 
de boas-vindas. Outras vão 
indicar que a pessoa está 
no serpentário, nas praças 
dos Cogumelos ou Espelho 
d´Água, na Igrejinha ou na 
Escola Parque 308 – inaugu-
rada em 1959 pelo presidente 
Juscelino Kubitschek.

W3 E 308 SUL

Equipes limparam um lixão, recuperaram estradas, um campo de futebol e recolheram 150 toneladas de entulho
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GDF Presente realiza uma grande lista de 
serviços em benefício da população local

O GDF Presente encerra, 

extensa de serviços prestados em 
Planaltina. Patrolamento em vias 
de núcleos rurais, recolhimento 
de lixo em escola, tapa-buraco e 
melhorias em campo de futebol 
se destacaram nas duas semanas 

-

“Foi um serviço muito impor-

valoriza o administrador-substi-
tuto de Planaltina, Paulo Cabral. 

limpo ainda um lixão formado 

de terra próximo à Avenida Goiás, 

e 

EM PLANALTINA

inservíveis recolhidos no local.

a situação estava muito ruim na 
estrada. “Teve um dia em que o 
acesso estava bloqueado por tanto 

-
mana. Ficou muito bom o serviço. 

O Centro de Ensino Funda-
mental (CEF) Nossa Senhora de 
Fátima, no Bairro Fátima, tam-
bém passou por faxina. Tanto o 
pátio quanto as redondezas do 

-
neladas recolhidas pelos cinco 

TAPA-BURACO
As principais ruas do Setor 

Habitacional Mestre d’Armas e 
do Vale do Amanhecer recebe-
ram a Operação Tapa-buraco. 

-
sa asfáltica foram utilizadas 
em cada um dos bairros. As 

do Amanhecer também con-
taram com o recolhimento de 
entulhos.

“Em muitos casos, a admi-
nistração não tem ‘pernas’ para 
atender a tantas demandas; com 
planejamento, o GDF Presente 

-

Ronaldo Alves.

FÔLDERES

Ibram alerta sobre 
maus-tratos a animais
e poluição sonora  

O Instituto Brasília Ambiental 
(Ibram) lançou, ontem (19), em 
formato on-line, dois fôlderes 
informativos. Um é sobre maus-
-tratos a animais, e o segundo 
aborda poluição sonora.

A iniciativa visa atender uma 
demanda antiga da população 
para esclarecer dúvidas sobre 
esse tema e auxiliar no direcio-
namento correto das manifes-
tações. “O objetivo é informar, 
instruir e conscientizar o cidadão 
sobre a necessidade de conhe-
cimento e cumprimento das leis 
distritais de combate à poluição 
sonora e sobre maus-tratos para 
garantir maior segurança e bem-
-estar da coletividade do DF”, 
explica o ouvidor do instituto, 
Alan Ferreira.

Os informativos produzidos 
pelos servidores do Brasília 
Ambiental foram baseados nas 
legislações vigentes e reúnem 
informações sobre o cada tema, 
a lei competente, suas implica-
ções, onde e como se manifestar 
sobre os casos e, ainda, qual 
instituição é responsável pela 
fiscalização.

DENÚNCIAS
Só em 2020, o Brasília 

Ambiental registrou 3.228 mani-
festações sobre poluição sonora 
e 232 casos de maus-tratos. As 
denúncias devem ser feitas pelo 
telefone 162 ou www.ouvidoria.
df.gov.br com o máximo de deta-
lhes sobre a ocorrência – como, 
entre outras informações, o local 
e hora exatos da ocorrência.
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AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 
OFERECEM, HOJE, 420 VAGAS

Com salár io de R $ 
2.581,15, a profissão de 
técnico de projetos mecânicos 
é a que oferece a melhor 
remuneração entre todas as 
ofertadas na tabela de vagas 
das agências do trabalhador 
do Distrito Federal, nesta 
quarta-feira (20). Duas pes-
soas poderão ser contratadas 
e receber, mensalmente, este 
valor somado a benefícios 
como alimentação e transpor-
te. Para concorrer, é preciso 
ter ensino médio e experiência 
comprovada.

Ao todo, 420 vagas estão 
abertas em 68 profissões 
diferentes. Quatro delas têm 
oportunidades exclusiva-
mente para pessoas com 
deficiência, com salários de 
R$ 1.218 a R$ 1.738: uma 
para bombeiro hidráulico, 
outra para carpinteiro, mais 
uma para soldador e duas 
para vendedor interno.

Na área administrativa, 

sete vagas contemplam ana-
listas de recursos humanos 
e auxiliares administrativo e 
de contabilidade. Os salários 
variam entre R$ 1,7 mil e R$ 
2,5 mil, mais benefícios.

As profissões com maior 
número de vagas são repre-
sentante comercial autônomo 
(54), vendedor (31) e corretor 
de imóveis (30). A maioria dos 
contratantes não exige esco-
laridade nem experiência. As 
remunerações podem chegar 
a R$ 1,5 mil, mais benefícios.

Entre as profissões que 
aparecem com menos fre-
quência na tabela de vagas, 
estão vaqueiro (4), soldador 
elétrico (2), panfleteiro (2) e 
lubrificador de automóveis (1), 
com salários entre R$ 1,1 mil 
e R$ 1,5 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a 
qualquer uma das vagas, 
basta ir a uma das agências 
do trabalhador, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h.

MAIS EMPREGOS

Agendamento: site do GDF ou ligar 160/opção 2 ou 0800 644 0160

VOLUNTARIADO

FOTO: REPRODUÇÃO

A Polícia Militar do Distrito 
Federal (PMDF) iniciou nesta 
semana uma campanha para 
estimular a doação de sangue 
pelos policiais militares. O 
documento encaminhado aos 
quartéis indica que a doação 
poderá ser feita ao Fundação 
Hemocentro, Hemocentro São 
Lucas (Hospital Brasília) e He-
moclínica, localizada na Asa Sul.

De acordo com informa-
ções do Hemocentro São Lu-
cas, 1/3 dos doadores fazem 
parte de instituições militares. 
Anualmente, a corporação 
realiza uma campanha similar 
no mês de março – quando é 
comemorado o aniversário da 
PMDF. “Neste ano resolvemos 
antecipar, diante do cenário de 
pandemia e também por conta 
dos estoques das instituições 
estarem abaixo do esperado”, 
explica o subchefe de Co-
municação Social da PMDF, 
tenente-coronel Fábio Pereira.

“É um ato voluntário e 
queremos, com a campanha, 
sensibilizar os policiais com 
esta causa tão importante e 

vital. Muitos militares já doam 
sangue sistematicamente, mas 
esta é uma forma de chamar 
atenção para a causa”, destaca 
Pereira.

Os primeiros doadores mo-
tivados pela campanha foram 
27 alunos do Curso Formação 
de Praças VII (CFP VII), como 
explica Pereira. “Eles se organi-
zaram e fizeram a doação. Não 
há data limite para participar da 
ação, que não necessariamente 
será feita em grupo, pois os ba-
talhões poderão se organizar da 
melhor forma ou ainda o policial 
interessado poderá escolher o 
dia mais conveniente”.

Para a chefe da Seção do 
Ciclo do Doador da Fundação 
Hemocentro de Brasília (FHB), 
Anne Ferreira, esse tipo de 
mobilização é uma forma de 
mobilizar várias pessoas e 
ao mesmo tempo encorajar 
aqueles que, por algum motivo, 
têm receio em doar. “Quando 
as pessoas vêm em grupo, elas 
se sentem mais confortáveis, 
podendo até tornar a doação 
de sangue um hábito”, ressalta.

PMDF abre campanha 
para estimular a 
doação de sangue
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Quem indicou desconto do Nota Legal pode desconsiderar os carnês

Boletos do IPVA já começaram a ser enviados
Os boletos do Imposto 

sobre Propriedade de Veículo 
Automotor (IPVA) já come-
çaram a ser enviados pela 
Secretaria de Economia do DF 
para as residências dos contri-
buintes. Mas atenção: todos os 
boletos já foram processados 
e, por isso, não constam as 
indicações do programa Nota 
Legal, que começaram a ser 
feitas no dia 4 de janeiro e vão 
até 31 de janeiro.

Portanto, os contribuintes 
que f izerem indicação do 
programa precisam imprimir 
os boletos do IPVA com o des-
conto nos sites do Nota Legal 
ou da Secretaria de Economia.

Como a cota única e a 
primeira parcela do IPVA ven-
cem em fevereiro, não haveria 
tempo hábil para processar, 
imprimir e enviar pelo Cor-
reio os boletos após o dia 31 

para indicação do Nota Legal.

SECRETARIA DE ECONOMIA

indicação de descontos para o 
programa pode considerar os 
boletos impressos que chega-
rão pelo Correio.

Quem obteve desconto do 
Nota Legal deve reimprimir 

os carnês com os valores 
corretos. Nos carnês envia-
dos, consta também o valor 
do Licenciamento Anual, do 
Departamento de Trânsito. 
Esse valor pode ser conside-

DOCUMENTO ELETRÔNICO

Departamento de Trân-
sito do Distrito Federal 
(Detran) já tem disponí-
vel, no Portal de Servi-

ços, a emissão da Autorização 
Eletrônica para Transferência 
de Propriedade de Veículo 
(ATPV-e) para pessoa físi-
ca – serviço que, a partir da 
próxima semana, também 
estará acessível no aplicativo 
Detran Digital. A emissão 
do CR LV-e está normalizada 
tanto pelo portal quanto pelo 
aplicativo.

De acordo com Resolu-
ção nº 809/2020 do Contran, 
publicada no 
da União (DOU) em 24 de 
dezembro de 2020, a AT PV-e 
deve ser expedida somente 
quando o proprietário for ven-
der o veículo, momento em 
que faz a solicitação do docu-
mento eletrônico, informando 
os dados do comprador para 
que o órgão de trânsito emita 
a autorização com todos os 
dados preenchidos e com o 
QR Code de segurança.De-
pois, basta levar essa autori-
zação ao cartório para fazer o 

Detran, para a efetivação da 
transferência de propriedade.

O

De com o Contran, a ATPV-e deve ser expedida somente quando o proprietário for vender o veículo

FOTO: DIVULGAÇÃO/DETRAN

DENATRAN UNIFICOU TODAS AS INFORMAÇÕES DE LICENCIAMENTO

Detran-DF já tem disponível no site a

A partir da próxima 
semana, o documento 
pode ser acessado 
também no 
aplicativo do órgão

emissão da ATPV-e

Por meio da Resolução nº 
809/2020, o Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran) 

de licenciamento anual e de 
propriedade dos veículos em um 
único documento e determinou 

de Veículo (CRV) impresso em 
papel-moeda, a partir do dia 4 
deste mês – data em que a lei 
entrou em vigor.

Com a mudança, que vale 

para todo o Brasil, tanto as infor-
mações de propriedade quanto do 

-
tro e Licenciamento de Veículo 
em meio digital (CRLV-e). Com 
o lançamento da ATPV-e, ne-
nhum órgão de trânsito do país 
poderá fazer mais a impressão 
de documentos.

Para os veículos registrados 
antes de 4 de janeiro continua 
valendo o CRV que já havia sido 

impresso em papel-moeda e que 
deve ser utilizado para transferir 
a propriedade. Quando esse pro-
prietário for vender o veículo, se-
gue o mesmo procedimento atual: 
preenche o verso do documento 
com os dados do comprador, re-

para efetivar a transferência. 
Em casos de rasura ou extravio, 
porém, o proprietário deverá soli-
citar a ATPV-e ao Detran.

rado para pagamento, pois 
não entra no abatimento do 
Nota Legal. Apenas as par-
celas do IPVA precisam ser 
reimpressas.

CARNÊS
Em 2021, do total  de 

1.330.048 veículos existentes 
no DF com ano de fabricação 
até 2006, estão sendo envia-
dos 1.267.044 carnês de IPVA, 
pois alguns veículos têm 
imunidade, isenção ou não 
recaem sobre eles incidência 
de imposto. Veículos fabrica-
dos há mais de 15 anos (ano 
de fabricação anterior a 2006) 
não recolhem IPVA.

O IPVA poderá ser pago 
em até três parcelas, sendo 
que a primeira parcela ou 
cota única vence em feverei-
ro. A segunda, em março e a 
terceira, em abril. Os dias de 
vencimento variam de acordo 

do veículo.
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PCDF cumpriu 15 mandados de busca e apreensão

PCDF investiga fraude de 
R$ 70 milhões em planos de 
saúde no DF e em 3 estados

A Polícia Civil defl agrou, nesta 
quarta-feira (20), operação para 
coibir fraudes contra planos de 
saúde praticadas no Distrito Fe-
deral e em outras três unidades da 
federação. A suspeita é de que o 
esquema tenha movimentado cer-
ca de R$ 70 milhões. Ao todo, os 
policiais cumpriram 15 mandados 
de busca e apreensão em: Águas 
Claras (DF), Setor de Indústrias e 
Abastecimento (DF), Gama (DF), 
Guará (DF), Riacho Fundo (DF), 
Luziânia (GO), Rio Verde (GO), 

Cáceres (MT), Mirassol D´Oeste 
(MT) e Porto Velho (RO).

De acordo com a Coorde-
nação de Repressão a Crimes 
contra o Consumidor, Proprie-
dade Imaterial e Fraudes (Corf), 
o grupo praticava crimes como 
falsidade ideológica, falsifi cação 
de documentos, apropriação 
indébita, lavagem de dinheiro e 
organização criminosa. Gestores 
de uma operadora de plano de 
saúde e cinco empresas privadas 
estariam envolvidas no esquema.

A Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) – órgão 
responsável por fi scalizar pla-
nos de saúde – identifi cou a 
prática criminosa e acionou os 
investigadores. De acordo com 
a Polícia Civil, entre 2013 e 
2018, diretores, contadores e 
funcionários de uma operadora 
do benefício desviaram valores 
milionários de contas bancárias 
de planos de saúde.

As quantias eram repassadas 
a empresas vinculadas a amigos 
e familiares dos dirigentes. As 
transações, segundo a polícia, 
eram feitas sem contratos for-
mais e sem emissão de notas 
fi scais, “que dessem suporte 

às transações, que justifi cassem 
eventuais serviços prestados ou 
produtos adquiridos”.

A operadora investigada 
atua no Centro-Oeste e em 
Tocantins. Ao todo, há 55 mil 
associados.

MOVIMENTAÇÃO
Os investigadores analisa-

ram 380 mil movimentações 
bancárias e fi scais da opera-
dora de plano de saúde, de 
empresas e pessoas envolvidas. 
Segundo a Polícia Civil, houve 
divergência na documentação 
contábil dos envolvidos, além 
de transações incompatíveis 
com o faturamento.

OPERAÇÃO

Osnei Okumoto explicou 
que as primeiras fases de 
vacinação sofreram ajustes 
devido a quantidade menor 
de doses garantidas pelo Go-
verno Federal. A primeira 
fase inclui trabalhadores da 
saúde que têm contato direto 
com pacientes da pandemia; 
maiores de 75 anos; e pesso-
as com mais de 65 anos que 
residam em instituições de 
longa permanência, como 
asilos. A segunda fase é 
voltada para quem tem entre 
60 e 74 anos, a terceira, para 
pessoas com comorbidades. 

ta fase seria para professo-
res e agentes de segurança 
pública.

O secretário destacou 
também uma série de ações 
que vem sendo realizadas 
para que a vacinação tenha 
sucesso, como o forneci-
mento adequado de água e 
luz nas unidades de vacina-
ção; a disponibilização de 
escolas; a produção de cam-
panha publicitária; a escolta 
das doses e policiamento 
dos postos; o apoio logísti-
co para vacinas e equipe; a 

vulnerável e treinamento do 
corpo técnico.

Segundo o secretário, o 
DF registrou queda da taxa 
de transmissão nas últimas 
semanas, de 0,89 para 0,84. 
O sistema tem atualmen-
te 175 leitos de UTI para 
Covid-19, com ocupação 
de 70%.

ALTERAÇÃO 
NAS FASES DA 
VACINAÇÃO

DISTRITAIS DEFENDEM NEGOCIAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS

PRÁTICA FOI IDENTIFICADA ENTRE 2013 E 2018
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O secretário de Saúde Osnei Okumoto foi parabenizado pelo plano de vacinação no Distrito Federal

GDF prevê imunizar 80% da população 

em 2021
m reunião extraordinária 
remota da Comissão Es-
pecial de Vacinação da 
Câmara Legislativa, rea-

lizada ontem (19), o secretário 
de Saúde do Distrito Federal, 
Osnei Okumoto, afirmou que 
80% da população do DF deverá 
ser imunizada contra a Covid-19 

alinhamento ao Ministério da 
Saúde, destacando que o Brasil 
é o “principal país em número e 
expertise de vacinação em todo 
o planeta” e ressaltou que o DF 
dispõe de insumos suficientes 

E

SEGUNDO Osnei Okumoto, o 
DF registrou queda da taxa 
de transmissão nas últimas 
semanas, de 0,89 para 0,84

PNI

para todas as fases da imuniza-

que o sistema de Saúde conta 
com 169 salas de vacinação e 
“grande quantidade de câmaras 
frias”, que garantem a segurança 
no armazenamento das doses.

A deputada Arlete Sampaio 
(PT), presidente da Comissão de 
Educação, Saúde e Cultura da 
CLDF, parabenizou o secretário 
pelo Plano de Vacinação, mas 
criticou a baixa quantidade de 
vacinas disponibilizadas pelo 
Ministério da Saúde, que ela 

A distrital e o relator da 
Comissão, deputado Delmasso 
(Republicanos), pergunta-
ram sobre a possibilidade do 
Governo do Distrito Federal 
(GDF) negociar diretamente 
com fabricantes para garantir 
maior quantidade de doses. O 
secretário disse que apenas o 
Ministério da Saúde pode ad-
quirir as vacinas, sendo a úni-
ca opção de negociação direta 
a Sputnik 5, que poderá ser 
fabricada no Distrito Federal, 
mas que ainda não apresentou 
todos os documentos à Anvisa.

Para o presidente da Comis-
são, deputado Fábio Felix (Psol), 
contar apenas com a vacina dis-
ponibilizada pelo Ministério 
da Saúde pode comprometer a 
imunização no DF. 

“Há necessidade de o GDF es-

tabelecer urgentemente um ‘plano 
B’ de busca própria pelas vacinas. 
Se esperar pelo Governo, a gente 
pode viver uma descontinuidade 
da vacinação”. 

O deputado Jorge Vianna 
(Podemos) também defendeu a 

negociação direta com institutos 
e fabricantes para a aquisição de 
mais vacina: “O presidente fala 
que a responsabilidade é dos go-
vernadores e prefeitos. Não seria 
temeroso aguardar só o Ministé-
rio da Saúde?”, questionou.

O deputado João Cardoso 
(Avante) argumentou que é preci-
so “aumentar os leques dos bene-

não previstos atualmente. Entre as 
categorias, ele destacou todos os 

FOTO: CAROLINA ANTUNES/PR FOTO: EBC

A DESCULPA do presidente Bolsonaro de que o STF 
proibiu o governo federal de agir nos estados contra a pande-
mia é coisa do passado. De forma sucinta, a Corte foi clara: 
“É responsabilidade de todos os entes da federação adotarem 
medidas em benefício da população brasileira no que se 
refere à pandemia”. E mais: o plenário apenas deu autonomia 
a Estados e municípios para, considerando o contexto local, 
determinarem medidas de isolamento social e enfrentamento 
ao novo coronavírus. Pode-se dizer que a conta chegou.

STF DESMENTE
BOLSONARO PARECE que o 

ainda presidente do Se-
nado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), mudou de 
ideia e quer um minis-
tério no governo de Bol-
sonaro. É uma espécie 
de “operação familiar”. 
Alcolumbre iria para um 
ministério e o irmão, 
Josiel, assumiria sua 
vaga no Senado.

NEM mesmo o mais otimista dos brasileiros 
jamais imaginaria ver a cena: caminhões enviados 
pelo governo de Nicolás Maduro (Venezuela) che-
gando a Manaus com mais de 100 mil m³ de oxigê-
nio. O consumo diário no Amazonas é de 76 mil m³. 
As empresas fornecedoras do produto só entregam 
28.200 m³/dia e o déficit é de 48.300m³/dia. 

OPERAÇÃO 
FAMILIAR 

Oxigênio de Maduro
EM que o alinhamento quase 

“canino” de Bolsonaro a Trump 
ajudou o Brasil? Praticamente em 
nada. Hoje o Brasil está isolado 
de tudo e de todos. Não tem 
sequer um chanceler com capa-
cidade e respeito para negociar 
vacinas com a China e Índia.

O CHANCELER Ernesto 
Araújo, protegido de Bolsonaro 
e sem qualquer prestígio inter-
nacional, de forma providen-
cial tirou férias justamente na 
semana da posse de Joe Biden 
na presidência dos EUA. Trata-se 
de um visionário bolsonarista.

ENQUANTO o Brasil mergulha em crise em 
função das trapalhadas do governo Bolsonaro em 
relação a pandemia e João Doria comemora uma 
vitória com a vacina contra Covid-19, o ex-presidente 
Lula fuma charuto em Cuba durante as gravações 
de um documentário com o cineasta Oliver Stone. 
Petistas falam que Lula está perdendo uma gran-
de oportunidade de marca terreno para 2022.

OS ATAQUES infantis de Bolsonaro e família 
contra a China hoje aparecem como os princi-
pais empecilhos na importação de insumos para 
a produção das vacinas contra a Covid-19.

 FOTO: AGÊNCIA BRASÍLIA

Alinhamento

De férias Em Cuba

ATAQUES

A VIDA não anda nada boa para o presidente Jair Bolsonaro. Depois dos inú-
meros pedidos de impeachment, Rede e o PSB tentar criar uma Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as mortes causadas pela pande-
mia no Brasil. A crise da falta de oxigênio no Amazonas também estará na pauta.

APESAR das 
incertezas com as 
negociações das 

vacinas com a China 
e Índia, o secretário 
de Saúde do Distrito 
Federal, Osnei Oku-
moto, está otimista. 

Ele acredita que 80% 
da população do DF 
deverá ser imunizada 

contra a Covid-19 
até dezembro. CAMPEÃO de votos 

nas eleições municipais, 
o prefeito de Aparecida 
de Goiânia, Gustavo 
Mendanha, aposta todas 
as fi chas no presidente 
do MDB, Daniel Vile-
la, para comandar a 
renovação e o fortale-
cimento do partido em 
Goiás. E mais: Men-
danha acredita que o 
ex-prefeito de Goiânia. 
Iris Rezende, e outros 
ex-governadores estarão 
na linha de frente.

NA PRÓXIMA
sexta-feira, a Câmara 
Municipal de Catalão 
(GO) votará o pedido 
de licença do prefeito 
da cidade, Adib Elias, 
por 15 dias. O mo-
tivo é que o prefeito 
está internado em 
uma UTI do Hospital 
Sírio-Libanês (SP) em 
tratamento contra Co-
vid-19. O pedido é em 
função de um possível 
prolongamento do 
tratamento do prefeito.

MDB DE GOIÁS LICENÇA

CP
M

I

OTIMISTA
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General Peternelli lançou candidatura independente

A candidatura de Rodrigo Pacheco foi ofi cializada na terça-feira (19)

STJ DÁ 48H PARA AUTORIDADES DO 
AMAZONAS SE EXPLICAREM SOBRE OXIGÊNIO

POLÍTICAPOLÍTICA
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Simone Tebet também busca apoio de empresários para sua candidatura

GENERAL PETERNELLI, DO PSL, LANÇA CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

RODRIGO PACHECO OFICIALIZA SUA CANDIDATURA 

O deputado General Pe-
ternelli (PSL-SP) lançou na 
terça-feira (19) sua candida-
tura à presidência da Câma-
ra. O parlamentar disse que 
decidiu investir em uma elei-
ção avulsa e independente 
para “propiciar participação 
mais efetiva” dos congres-
sistas nos projetos a serem 
votados na Casa.

O PSL, par tido de Pe-
ternelli, está envolvido em 
um imbróglio que divide a 
legenda. Oficialmente apoia 
a candidatura de Baleia Rossi 
(MDB-SP), no entanto, seu 
maior oponente, Arthur Lira 
(PP-AL), disse na terça-feira 
(19) que o número de deputa-

FOTO: REPRODUÇÃO

Flávio Bolsonaro e Queiroz são acusados de praticar “rachadinha”

RACHADINHA

PANDEMIA

O Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro 
(TJ-RJ) deve decidir na 
segunda-feira ( 25 ) se 
processo do caso das 
“rachadinhas” envolvendo 
o senador Flávio Bolso-
naro (Republicanos-RJ ) 
seguirá sob competência 
do Órgão Especial ou volta 
para a primeira instância 
da Corte.

De acordo com in-
formações do portal G1, 
na terça-feira (19 ) ,  o 
presidente do tribunal, 
desembargador Claudio 
de Mello Tavares, pautou 
a análise da competência 
do caso para a primeira 
sessão do ano no Órgão, 
programada para a próxi-
ma segunda.

A defesa do senador 
tem argumentado que, 
na época dos fatos apu-
rados, ele era deputado 
na Assembleia Estadual 
do Rio de Janeiro (Alerj) 
e, portanto, tem direito a 
foro especial na Corte.

O político é acusa-
do junto com outras 15 
pessoas pelos cr imes 

de peculato,  lavagem 
de dinheiro, apropriação 
indébita e organização 
criminosa no caso das 
“rachadinhas”. De acordo 
com as investigações, no 
gabinete do então depu-
tado estadual havia, de 
2007 a 2018, um esque-
ma para que funcionários 
repassassem parte dos 
salários a Flávio.

Em nota divulgada na 
noite de terça, Flávio Bol-
sonaro afirmou que soube 
pela imprensa que o tema 
será analisado na próxima 
semana, mas que ainda 
não teve acesso à decisão 
do presidente do TJ-RJ.

O senador disse que 
pedirá para falar na ses-
são que analisará e caso 
“para que se assegure o 
mandamento constitu-
cional da ampla defesa 
e do devido processo 
legal, antecipando que 
tomará todas e quaisquer 
medidas que se mostrem 
necessárias à garantia 
da ordem legal e dos 
direitos fundamentais da 
cidadania”.

O vice-presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ), Jorge Mussi, determi-
nou ontem (19) que o governo 
estadual e os municípios do 
Amazonas prestem em 48 
horas esclarecimentos sobre 
o exato momento em que tive-
ram conhecimento do risco de 
desabastecimento de oxigênio 
em unidades de saúde.  

O ministro ordenou que 
os esclarecimentos sejam 
“detalhados”. Ele também 
quer ser informado sobre o 
recebimento e o uso de verbas 
federais para o combate à 
pandemia de covid-19. Mussi 
está responsável pelo plantão 
do STJ, até o fi m de janeiro, 
e pode decidir nos casos que 
julgar urgentes.

Mussi recebeu um pedido 
da Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) no sábado (16) 
para investigar a condução 
da crise no sistema de saúde 
pelas autoridades estaduais 
e municipais do Amazonas, 

sobretudo em relação à falta 
de oxigênio nas unidades 
hospitalares.

Ao atender ao pedido 
da PGR, Mussi requisitou 
ainda informações sobre as 
ações adotadas no combate à 
pandemia; o número de leitos 
clínicos e de UTI à disposição; 
o número de profissionais 
envolvidos nas ações de com-
bate à pandemia, entre outras 
informações técnicas sobre 
as ações de saúde pública 
desenvolvidas pelo Sistema 
Único de Saúde.

As apurações correrão no 
âmbito de um inquérito que já 
havia sido aberto no STJ para 
investigar desvios na instalação 
de um hospital de campanha 
em Manaus. Na decisão de 
terça-feira (19), Mussi escreveu 
que o Ministério Público Federal 
demonstrou haver a suspeita 
de “ilegalidades diversas no 
emprego de recursos federais 
destinados ao enfrentamento 
da pandemia”.

TJ-RJ decidirá na 2ª 
competência do caso 
de Flávio Bolsonaro

FOTO: AGÊNCIA SENADO

Simone Tebet ganha apoio
do PSB e busca votos da

senadora Leila Barros 
(PSB-DF), única represen-
tante do partido na Casa, 
declarou nesta quarta-feira 

(20) apoio à candidatura de Si-
mone Tebet (MDB-MS) para a 
presidência do Senado.

A emedebista também 
espera declarações de apoio 
na Rede, que tem dois se-
nadores, e no PSL, também 
com dois representantes. A 
senadora de Mato Grosso 

na semana passada aliança 
com o Podemos e o Cidada-
nia. Também era esperado 
o apoio do PSDB, mas o 
partido está dividido, com 
três votos para Simone e 
quatro para Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG).

A

LEILA Barros declarou 
apoio à senadora de 
Mato Grosso do Sul 
para a presidência 
do Senado

O senador do DEM está 
em vantagem e tem o apoio 
de nove partidos que, em 
tese, já lhe dão os votos 
necessários para vencer. 
No entanto, o voto é secreto 
e pode haver traições ou 
mudanças de plano até o 
dia da votação.

Além de votos dos sena-
dores, Simone Tebet tam-
bém tem buscado angariar 
apoio de empresários para 
sua candidatura. Ela vai se 
reunir nesta semana com a 
empresária Luiza Trajano, 
do Magazine Luíza, e a 
economista e ex-diretora 
do Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) Elena 
Landau.

A ex-senadora e atual 
chefe da Secretaria Munici-
pal de Relações Internacio-
nais da Cidade São Paulo, 
Marta Suplicy, também tem 
auxiliado Simone na busca 
por votos no Senado.

Rede e do PSL

61 3344-9063
3344-9064

www.brasiliaagora.com.br bsbagora@gmail.com
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dos do partido que embarca-
ram em sua campanha subiu 
de 32 para 36. Desses, 17 
estão suspensos pela legen-
da e não podem representar 
o partido, o que invalida as 
assinaturas. Os outros 19 
seguem com plenos direitos 
partidários.

Além da suspensão a 17 
deputados, o PSL iniciou 
um pedido de expulsão de 
20 congressistas. Se as ex-
pulsões forem confirmadas 
antes da eleição na Câma-
ra e não houver mais ne-
nhum novo deputado do PSL 
apoiando Lira, o partido terá 
maioria para compor o bloco 
de Baleia.

Rodrigo Pacheco (DEM-

tura à presidência do Senado 
na terça-feira (19). Em uma 
carta divulgada, o mineiro lista 
quais serão suas prioridades 
caso seja eleito para co mandar 
o Congresso.

“Ter como foco imediato 
da atuação legislativa do Se-
nado Federal, em virtude da 
pandemia e de seus graves 

blica – crescimento econômico 
– desenvolvimento social, com 
o objetivo de preservar vidas 
humanas, socorrer os mais 
vulneráveis e gerar emprego, 
renda e oportunidades aos 
brasileiros e brasileiras, sem 
prejuízo de outras matérias 

de igual relevância, que me-
recerão, a seu tempo, atenção 
e prioridade”, diz.

Com adesão expressiva de 
bancadas partidárias, Pacheco 
tem como principal adversá-
ria a senadora Simone Tebet 
(MDB-MS).

A candidatura do mi-
neiro é apoiada pelo atual 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) e 
também por Jair Bolsonaro. 

se compromete a “preservar 
a independência do Senado 
Federal, premissa fundamen-
tal para a tomada de decisões 
políticas livres e autônomas 
que sejam de interesse da 
Nação e dos brasileiros”.
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Inter, Itaú e Caixa lideram ranking de reclamações
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Para o BC, as três são instituições com mais de 4 milhões de clientes

O Banco Inter ficou em 1º 
lugar no ranking de reclamações 
contra instituições financei-
ras no 4º trimestre de 2020, de 
acordo com dados divulgados 
pelo Banco Central (BC). Para a 
elaboração do documento, foram 
consideradas as instituições com 
mais de 4 milhões de clientes. O 
conglomerado (banco e subsidiá-

lugar e o conglomerado da Caixa 

Para elaborar o ranking, as 
reclamações procedentes são 
divididas pelo número de clientes 

-
plicadas por 1 milhão. O índice 
gerado representa o número de 
reclamações do banco para cada 
grupo de 1 milhão de clientes.

O resultado é, portanto, 

avaliado proporcionalmente à 
quantidade de clientes de cada 
instituição. Com esse cálculo, o 

As queixas contra o Itaú resulta-

Até outubro do ano passado, 
o BC incluía na lista principal 
as instituições com mais de 4 
milhões de clientes. Após recla-
mações de que a metodologia pre-
judicava bancos médios e bene-

o órgão passou a incluir na lista 
só as dez maiores instituições do 

de clientes, e deixou o restante 
para uma lista secundária.

INSS: até fevereiro está suspensa a

s aposentados e pensionis-
tas do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) que 

entre março de 2020 e fevereiro 
deste ano não terão seus bene-
fícios bloqueados. A Portaria nº 

Diário Oficial da União (DOU), 
prorroga a interrupção do bloqueio 
de benefícios para as competências 
de janeiro e fevereiro, ou seja, para 

A prorrogação vale para os be-

exterior. De acordo com a portaria, 
a rotina e obrigações contratuais 
estabelecidas entre o INSS e a rede 
bancária que paga os benefícios 

O

De acordo com a 
Portaria publicada hoje, a 
prorrogação vale para os 
beneficiários residentes 
no Brasil e no exterior

Realizada todos os anos, a comprovação de vida é exigida para a manutenção do pagamento do benefício

FOTO: MARCELLO CASAL JR/ABR

prova de vida

Acordos especiais 
renegociam R$ 81,9
bi da dívida ativa

Criados para socorrerem 
contribuintes em dificuldade por 
causa da pandemia de covid-19, 
os parcelamentos especiais 
renegociaram R$ 81,9 bilhões 
inscritos na dívida ativa da União. 
De abril a dezembro do ano 
passado, 268,2 mil acordos de 
transação excepcional – como é 
chamado esse tipo de renegocia-
ção – foram fechados.

O balanço foi divulgado hoje 
(19) pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). Dos 
R$ 81,9 bilhões renegociados, 
R$ 1,7 bilhão foi pago em 2020, 
como entrada para a adesão ao 
parcelamento especial e como 
primeira parcela.

As negociações individuais 
com contribuintes que devem 
mais de R$ 15 milhões, categoria 
que abrange empresas falidas, 
em recuperação judicial ou entes 
públicos, também foram desta-
que. Segundo a PGFN, foram 
fechadas mais de 20 negociações 
individuais de grande porte, que 
permitiram a regularização de um 
passivo superior a R$ 2 bilhões.

Apenas em dezembro, 96% 
das negociações aprovadas 
pela PGFN foram transações 
excepcionais, que permitiram 
descontos de 30% a 100% nos 
juros, nos encargos e nas multas. 
Somente 4% dos acordos cele-
brados no mês passado foram 
parcelamentos comuns, em até 
cinco anos e sem descontos.

Ao todo, foram criadas qua-
tro modalidades especiais de 
renegociação após o início da 
pandemia de covid-19: dívida 
ativa tributária de pequeno valor, 
excepcional, extraordinária e 
excepcional para débitos rurais 
e extraordinários.

NA PANDEMIA
AUXÍLIO EMERGENCIAL 

permanece e a comprovação da 
prova de vida deverá ser realizada 
normalmentlos bancos.

Realizada todos os anos, a 
comprovação de vida é exigida para 
a manutenção do pagamento do 
benefício. Para isso, o segurado ou 
algum representante legal ou volun-
tário deve comparecer à instituição 
bancária onde saca o benefício. O 
procedimento, entretanto, deixou 
de ser exigido em março de 2020, 
entre as ações para o enfrentamento 
da pandemia, e a medida vem sendo 
prorrogada desde então.

Desde agosto do ano passado, a 
prova de vida também pode ser feita 
por meio do aplicativo Meu INSS ou 

-
ções de mobilidade. A comprovação 

atestado ou declaração médica. To-
dos os documentos são anexados e 
enviados eletronicamente.

MILITARES INATIVOS
Também foi publicada no DOU 

portaria do Ministério da Defesa 

junho, a atualização cadastral para 
prova de vida de militares inativos, 
pensionistas de militares, militares 
anistiados políticos e dependentes 
habilitados. Nesse caso, o bloqueio 
de pagamentos por falta de realiza-
ção da comprovação de vida voltará 
a acontecer a partir de 1º de julho.

BANCO CENTRAL

ECONOMIA

Segundo a Caixa, serão beneficiadas 3,5 milhões de pessoas

A PARTIR DE HOJE NASCIDOS EM
SETEMBRO PODEM SACAR BENEFÍCIO

COPOM DEVE MANTER JUROS 
BÁSICOS EM 2% AO ANO

Cerca de 3,5 milhões 
de beneficiários do auxílio 
emergencial e do auxílio 
emergencial extensão nas-
cidos em setembro podem 
sacar a última parcela do 
benefício a partir desta 
quarta-feira (20). Eles po-
derão sacar ou transferir os 
recursos da conta poupança 
social digital. Foram credita-
dos cerca de R$ 2,4 bilhões 
para esses públicos nos 
ciclos 5 e 6 de pagamentos.

Desse total, cerca R$ 
2,2 bilhões são referen-
tes às parcelas do auxílio 
emergencial extensão e o 
restante, cerca de R$ 200 
milhões, às parcelas do 
auxílio emergencial.

CICLOS 5 E 6
O dinheiro havia sido 

depositado na conta pou-
pança digital em 6 de 
dezembro para os bene-
ficiários do ciclo 5 e em 
21 de dezembro para os 
beneficiários do ciclo 6. Até 
agora, os recursos podiam 
ser movimentados ape-

nas por meio do aplicativo 
Caixa Tem, que permite 
o pagamento de boletos, 
de contas de água, luz e 
telefone, compras com o 
cartão virtual de débito pela 
internet e compras em esta-
belecimentos parceiros por 
meio de maquininhas com 
código QR (versão avançada 
do código de barras).

EM ESPÉCIE
Para realizar o saque 

em espécie, é necessário 
fazer o login no Caixa Tem, 
selecionar a opção “saque 
sem cartão” e “gerar código 
de saque”. Depois, o traba-
lhador deve inserir a senha 
para visualizar o código de 
saque na tela do celular, 
com validade de uma hora. 
O código deve ser utilizado 
nos caixas eletrônicos da 
Caixa, nas unidades lotéri-
cas ou nos correspondentes 
Caixa Aqui.

Os saques em dinheiro 
podem ser feitos nas lotéri-
cas, correspondentes Caixa 
Aqui ou nas agências.

Apesar da alta na inflação 
nos últimos meses, as institui-
ções financeiras apostam na 
manutenção da taxa Selic (juros 
básicos da economia) em 2% ao 
ano, no menor nível da história. 
A taxa que vigorará nos próximos 
45 dias será divulgada hoje (20), 
no fim da tarde, pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom) do 
Banco Central (BC).

A estimativa de manutenção 
da taxa consta do boletim Focus, 
pesquisa com instituições finan-
ceiras divulgada toda semana 
pelo Banco Central (BC).

O Copom reúne-se a cada 
45 dias. O anúncio da Selic 
ocorre após a segunda parte 
do encontro, em que os mem-
bros do Copom, formado pela 

diretoria do BC, analisam as 
possibilidades e definem a 
taxa. Ontem (19), no primeiro 
dia da reunião, foram feitas 
apresentações técnicas sobre a 
evolução e as perspectivas das 
economias brasileira e mundial 
e o comportamento do mercado 
financeiro.

A Selic representa o prin-
cipal instrumento do governo 
para controlar a inflação, 
garantindo que ela fique dentro 
da meta estabelecida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN). Para 2021, a meta 
está em 3,75%, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior 
é 2,25% e o superior, 5,25%.

INFLAÇÃO

FOTO: EBC
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DF: mais de 2 mil pessoas

NA PANDEMIASo primeiro dia de vacina-
ção contra a Covid-19 no 
Distrito Federal, foram 
imunizadas 2.063 pes-

soas que compõem a primeira 
fase da campanha. O grupo 

-
de que trabalham na linha de 
frente de combate ao corona-
vírus, idosos a partir de 60 
anos que vivem em unidades 
de acolhimento e seus cuida-
dores, bem como indígenas.

A aplicação da primeira 
dose da vacina CoronaVac 
ocorreu em 12 hospitais e, de 
forma volante, na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de 
Ceilândia e em duas unidades 

N

DADOS englobam
profissionais de saúde, 
cidadãos com mais 
de 60 anos que vivem 
em unidades de aco-
lhimento e cuidadores

Algumas unidades começaram a vacinar no período da tarde ou continuaram a vacinação após às 19h

FOTO: GEOVANA ALBUQUERQUE/AGÊNCIA SAÚDE

de acolhimento para idosos.
Os dados são parciais e 

foram apurados até às 19h 
desta terça-feira (19). Algumas 
unidades começaram a vacinar 
no período da tarde ou continu-
aram a vacinação após às 19h.

Todos os 15 hospitais que 
aplicam a vacina na primeira 
fase já receberam as doses da 
Rede de Frio. A logística de 
distribuição se dá de acordo 

cada região, sendo, por isso, 
realizada conforme a realidade 
local e o quantitativo de doses 
entregues.

Ao todo, o DF recebeu 
106.160 doses de vacina que 

irão imunizar 53.080 pessoas 
em duas doses administradas 
no intervalo de 14 a 28 dias. A 

recomendação de que a popu-
lação não procure as unidades 
de vacinação, porque neste mo-
mento será imunizado somente 

LARES DE IDOSOS
Também começou ontem 

(19) a imunização nas institui-
ções de longa permanência. 
Na Casa do Vovô, na 603 
Norte, foram vacinados 34 

trabalham na instituição.

vacinadas A expectativa é de que o colégio seja entregue em 2022

JÁ ESTÁ PRONTO O PROJETO DA
ESCOLA TÉCNICA DE SANTA MARIA 

PROJETO DA UFF FORTALECE 
PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA 

A empresa que vai construir 
a Escola Técnica de Santa Maria 
foi escolhida. Com o contrato 
assinado, a obra está cada vez 
mais perto de sair do papel. O 
modelo segue o padrão do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). São 5.557,39 
m2 abrangendo 12 salas de 
aula, laboratórios, depósitos de 
materiais, secretaria, recepção, 
sala de professores, diretoria, 
salas de coordenação, auditório, 
biblioteca, bloco de serviços 
e vivências com refeitórios e 
vestiários para funcionários e 

quadra poliesportiva coberta.
Os cursos serão ofereci-

dos nos três turnos: matutino, 
vespertino e noturno. Segundo 
o coordenador da Regional de 
Ensino de Santa Maria, Augus-
to Cesar Freire, as disciplinas 
serão escolhidas por meio de 
chamada e audiência pública, 
como ocorre normalmente.

O investimento, de R$ 
11.851.515, vai beneficiar 
mais de dois mil estudantes 
da região e cidades vizinhas, 
gerando dezenas de oportu-
nidades de emprego.

O projeto Alimentação e Soli-
dariedade na Rede de Agroecologia, 
da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), tem sido uma resposta de 
professores e alunos para diminuir o 
impacto da pandemia na sociedade. 
O projeto procura ampliar e fortale-
cer os circuitos de produção e con-
sumo de alimentos agroecológicos 
existentes nos seis diferentes campi 
da universidade (Niterói, Macaé, 
Angra dos Reis, Santo Antônio de 
Pádua, Rio das Ostras e Campos 

dos Goytacazes). Ele é apoiado 
pelo Edital de Projetos de Pesquisa, 
Ensino e Extensão voltados para o 
enfrentamento da pandemia, do 
governo federal, com execução por 
meio de arranjos locais nessas seis 
diferentes unidades da UFF.

A coordenadora do projeto é a 
professora Ana Maria Motta Ribeiro, 
do Departamento de Sociologia e 
Metodologia das Ciências Sociais e 
do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia e Direito (PPGSD/UFF).

ARTE: DIVULGAÇÃO/MEC

EDUCAÇÃOSAÚDE
Imunização no 
HB começa nesta 
quarta-feira

O Hospital de Base, uma 
das oito unidades de saúde 
administradas pelo Instituto de 
Gestão Estratégica de Saúde do 
Distrito Federal (Iges-DF), está 
pronto para começar a vacina-
ção contra a Covid-19. Nesta 
quarta-feira (20), está prevista 
a chegada de 1.160 doses da 
vacina CoronaVac na unidade. 
A vacinação dos primeiros 
colaboradores que atuam na 
linha de frente começará às 15h.

De acordo com o superin-
tendente do Hospital de Base, 
Lucas Seixas, para evitar aglo-
merações foram instaladas três 
salas de vacinação com duas 
poltronas em cada uma delas. 
Além disso, seis computadores 
estão logados para realizarem 
o cadastro dos vacinados junto 
ao Ministério da Saúde. “Te-
mos a estrutura pronta para 
iniciar a vacinação de todos os 
nossos colaboradores do pronto-
-socorro”, informou.

O presidente do Iges-DF, 
Paulo Ricardo Silva, acredita 
ser justo o início da vacinação 
com os trabalhadores que atuam 
na linha de frente. “São heróis. 
Arriscaram e arriscam suas 
vidas para salvar outras vidas. 
Com a vacina, poderão continuar 
essa árdua missão com mais 
segurança”, avaliou.

OUTRAS UNIDADES
Começou ontem (19) a 

vacinação dos colaboradores 
do Iges-DF no Hospital Regional 
de Santa Maria e na UPA de 
Ceilândia. O plano é levar a 
vacina até as outras cinco UPAs 
administradas pelo Instituto. Ao 
todo, cerca de 9 mil colabora-
dores devem receber a vacina, 
respeitando sempre os grupos 
prioritários estabelecidos.

MAIS VACINAÇÃO
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NA PANDEMIA

Horas após informar que um surto 
do novo coronavírus (covid-19) atingiu 
17 pessoas, entre jogadores, membros 
da comissão técnica e funcionários, 
o Benfi ca (Portugal) anunciou que 
entrará em campo hoje (20) contra 
o Braga pela Taça da Liga. Entre os 
infectados estão o lateral brasileiro 
Gilberto, o atacante alemão Lucas 
Waldschmidt, o zagueiro belga Ver-
tonghen, o lateral espanhol Grimaldo 
e o atacante Diogo Gonçalves.

A equipe portuguesa diz que “não 
recebeu por parte das autoridades 
[...] qualquer recomendação con-
trária às regras até agora vigentes 
nas competições nacionais. Ou seja, 
proceder ao isolamento dos jogadores 
que testaram positivo e incluir no lote 
de atletas à disposição da sua equipe 
técnica todos aqueles que testaram 
negativo, 48 horas antes da partida”.

BENFICA DIZ QUE 
JOGARÁ A TAÇA
DE PORTUGAL

BRASILEIRÃO (I)

BRASILEIRÃO (II)

FOTO: ASSCOM DOURADO/DIVULGAÇÃO

Tricolor afunda no Z4 e se aproxima do rebaixamento

O Cuiabá está muito per-
to da Série A do Campeonato 
Brasileiro. O Dourado venceu 
o Paraná por 2 a 0 na terça-
-feira (19), no Durival Britto, 
chegou a 61 pontos, e pre-
cisa de apenas um empate 
nos próximos dois jogos para 
se garantir na elite do futebol 
nacional sem se preocupar 
com outros confrontos. O 
Paraná permanece com 
36 pontos, ocupando a 18ª 
posição e se complicou na 
luta contra o rebaixamento.

DE PEIXINHO
A primeira oportunidade 

apareceu logo aos dois 
minutos de jogo e foi para 
os donos da casa. Higor 
Meritão passou para Juni-
nho, que tocou para trás. 
O próprio Meritão recebeu, 
entrou na área e chutou 
com perigo. A resposta do 
Cuiabá veio aos 15 minutos. 
Lucas Ramon dominou após 
rebote da defesa e cruzou 
na cabeça de Élvis, que, 
de peixinho, abriu o placar.

No estádio da Ressacada, 
em Florianópolis, a noite ontem 
(19) foi de confronto direto na 
parte de cima da tabela da Série 
B. Pela 36ª rodada, o Avaí só 
pensava na vitória para seguir 
sonhando com o acesso à Série 
A. O Leão da Ilha, mesmo vindo 
de dois empates, era o 8º com 
49 pontos (seis abaixo do próprio 
Juventude, que, na abertura da 
rodada, era o último time clas-
sifi cado à elite). O Juventude, 

depois da vitória sobre o Cruzeiro 
na última rodada, alcançou os 55 
pontos e estava dentro do G-4, 
no 4º lugar.

A sorte, na noite chuvosa 
de futebol na capital de Santa 
Catarina, sorriu para os donos 
da casa. Com uma vitória con-
tundente de 5 a 2, o Avaí pulou 
para os 52 pontos e ganhou o 
direito de seguir acreditando. 
O Juventude se manteve nos 
mesmos 55 pontos.

Cuiabá derrota o Paraná e 
fi ca a um ponto da Série A

Avaí vence o Juventude pela 
Série B, em confronto direito

FOTO: TWITTER/RED BULL BRAGANTINO

Vasco visita Bragantino pela

estádio Nabi Abi Chedid, 
em Bragança Paulista, 
recebe nesta quarta-feira 
(20), a partir das 21h30 

(horário de Brasília), o duelo 
entre Bragantino e Vasco pela 
31ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Em um bom momento, o 
Massa Bruta não perdeu ne-
nhum dos últimos três jogos. 
E, se não for superado pelo time 
carioca nesta noite, atingirá 
a maior sequência invicta no 
campeonato. Essa atual série 
tem uma vitória contra o líder 
São Paulo, o empate com o 
Atlético-MG e outra vitória 
sobre o Ceará.

Atualmente, a equipe de 
Bragança Paulista ocupa a 
12ª posição. São 38 pontos 
que lhe deixam na da zona de 

edição da Sul-Americana.
Em relação à equipe que 

entrará em campo, o técnico 
Maurício Barbieri terá alguns 
problemas. O volante Ryl-
ler (suspenso), o meia Lucas 
Evangelista (com edema na 
coxa) e quatro atletas que tes-
taram positivo para o novo 
coronavírus (os laterais Luan 
Cândido e Weverson, o volante 
Uillian Correia e o atacante 
Alerrandro) são ausências con-

zagueiro Ligger e o meia Cuello 
retornam após cumprir suspen-
são automática no último jogo.

FUGINDO DO Z-4
Já o Vasco da Gama ocupa 

atualmente a 15ª posição, com 
32 pontos (quatro a mais do que 
o Bahia, primeiro dentro da 
zona de rebaixamento). Sob o 

comando do técnico Vanderlei 
Luxemburgo são três jogos 
(uma vitória, um empate e uma 
derrota).

O único revés, para o Co-
ritiba no último sábado (16), 
reacendeu o sinal de alerta no 
Cruzmaltino, pois a equipe não 
tem um bom aproveitamento 
contra equipes que brigam para 
escapar da parte de baixo da 
tabela. O time de São Januário 
venceu apenas Sport e Bota-
fogo do grupo de equipes que 
seguem brigando pela perma-
nência na Série A.

Para o jogo desta noite, o 
comandante da equipe carioca 
terá que fazer mudanças na 
equipe titular. Ele não contará 
com o lateral Henrique e com o 
volante Bruno Gomes, suspen-
sos. Na lateral, a tendência é de 
que Neto Borges ocupe a vaga.

O

PARTIDA será no estádio Nabi
Abi Chedid, em Bragança 
Paulista, hoje, a partir das 
21h30 (horário de Brasília) 31ª rodada

O jogo, nesta quarta-feira, entre o Massa Bruta e o Cruzmaltino acontece pela 31ª rodada do Brasileirão

ESPORTE

Solução

BANCO 63
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RM
AGRONOMO

OBLITERAR
ASOLENE
DUPRATG

MAFIAOCA
NDPRON
OREGONO
TZDOCE
UCHADES
CARUSOA

PUDIMROL
POECEUS
ISLAMITA

Prato
típico do

Acre

Dois tempe-
ros de fá-
cil cultivo
domiciliar

Pesquisa 
as técnicas
de cultivo
do solo

Celebra-
ção feita

com
pompa

Carl Orff:
compôs

"Carmina
Burana"

Grupo de
D. Corle-
one (Cin.)

Conjunto
dos núme-
ros reais

(Mat.)

Pronome
(abrev.)

Estado do
Monte
Hood
(EUA)

Estado
natal de
Fagner
(sigla)

Formato
do

benjamim

Vasos he-
breus para

guardar
vinho

Marcos (?),
o Pedro de
"Pega Pe-
ga" (TV)

Sobreme-
sa assada
em banho-

maria

Fora, em
inglês

Lista de
roupas

para a la-
vanderia

Edgar
Allan (?),
contista
dos EUA

Reino dos
(?): foi

pregado
por Jesus

Seguidor
da

religião
de Maomé

O reino dos
mortos (Mit.)
Moeda do
Camboja

Açucarado
Interjeição
de impa-
ciência

Casa do
índio

Cortes de
plantas

Destruir;
eliminar 

Rogério
(?), maes-
tro e ar-
ranjador
brasileiro

A coordenação de
movimentos

Agir de forma rude e
grosseira 

Ilha
britânica

Capítulo
final da trilogia "O
Senhor

dos Anéis" 

"Somente (?)", su-
cesso de
Paulinho
Moska

3/man — out. 4/riel. 5/cados. 6/duprat.

HORÓSCOPO

Utilize a criatividade 
para lidar com os de-
safios. Priorize seus 

compromissos para não se irritar. 
Opiniões diferentes podem gerar 
conflitos no romance.

Conflitos com colegas 
ou com o chefe podem 
surgir no trabalho. Fo-

que na inovação para evitar 
problemas. Relaxe um pouco com 
a vida a dois.

Novos projetos podem 
ganhar  forma  e  se 
concretizar. Cuidado, 

você pode ter instabilidades 
financeiras. Peça conselhos e se 
aproxime do seu amor.

O seu dia começará 
com uma dose extra de 
tensão. Tenha paciência 

e não reaja com agressividade. 
Evite descontar energias nega-
tivas no companheiro.

A configuração astral 
aponta turbulências na 
rotina. A instabilidade 

fará com que você se estresse. 
Busque conversar com os amigos 
e com o seu par. 

Obtenha o apoio de seus 
colegas no ambiente 
profissional. No âmbito 

pessoal, busque manter a forma 
física e dedique bastante tempo 
ao parceiro.

Novos horizontes pode-
rão ser alcançados com 
determinação. Aproveite 

esse período para garantir ga-
nhos. Envolva seu parceiro nos 
seus objetivos.

Impaciência e irritação 
nas finanças pode aconte-
cer. Paciência para evitar 

conflitos. pessoal para relaxar 
e poder desfrutar um pouco de 
intimidade com seu par amoroso.

Hoje o dia vai trazer uma 
energia estimulante. 
Mantenha-se firme nos 

seus propósitos e faça cursos 
online. Não seja tão rígido com 
seu amor. 

Grandes perturbações 
podem afetar a sua vida 
financeira. Mantenha a 

calma, mesmo se sentir inseguro. 
Aceite o apoio e a ajuda dos 
familiares.

Seu lado criativo estará 
em alta, cheio de novas 
ideias. Compartilhe os 

pensamentos com amigos. Apro-
veite, novas possibilidades de 
paquera podem surgir.

Você se sentirá estimula-
do hoje. Por conta disso, 
conecte-se com pessoas 

e desenvolva novos planos. No 
amor, o momento é ótimo para 
curtir com o par.

SE
LF

 SE
RV

IC
E C

OM
PL

ET
O

CH
UR

RA
SC

O

SÉRIE A
PG J V E D

SÃO PAULO 57 30 16 9 5

INTERNACIONAL 56 30 16 8 6

ATLÉTICO-MG 53 29 16 5 8

FLAMENGO 52 29 15 7 7

PALMEIRAS 51 29 14 9 6

GRÊMIO 50 29 12 14 3

FLUMINENSE 46 30 13 7 10

SANTOS 45 29 12 9 8

CORINTHIANS 42 29 11 9 9

ATHLETICO-PR 39 30 11 6 13

CEARÁ 39 30 10 9 11

BRAGANTINO 38 30 9 11 10

ATLÉTICO-GO 36 30 8 12 10

SPORT 32 30 9 5 16

VASCO 32 29 8 8 13

FORTALEZA 32 30 7 11 12

BAHIA 29 29 8 5 16

GOIÁS 26 30 6 8 16

CORITIBA 25 30 6 7 17

BOTAFOGO 23 30 4 11 15


