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Para tratar tanto a questão da vacinação 
como da habilitação dos leitos de UTI, o 
chefe do Executivo local disse que depois 

do Carnaval vai articular uma nova reunião 
dos governadores, com a participação 
do ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo. 

Durante a videoconferência, estiveram na 
pauta também a manutenção do auxílio 
emergencial, o ICMS e a reforma tributária.

GDF vai intensifi ca
a fi scalização

contra aglomerações 
durante o Carnaval

Formada por mais de dez órgãos, a 
força-tarefa – criada pelo Decreto nº 
41.789 – vai atuar até o dia 21 de 
fevereiro para impedir que festas e 
aglomerações ocorram na capital. 

FORÇA-TAREFA
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POLÍTICA
LIRA ALFINETA 

GESTÃO DE 
RODRIGO MAIA

PONTO FINAL
COM O COLUNISTA
CARLOS HONORATO

O presidente da Câmara 
disse que o país passou o 
ano de 2020 em um “ne-
gacionismo” parlamentar.
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Com o ponto facultativo do Carnaval, o órgão fez a pri-
meira blitz, na sexta-feira, para alertar sobre a perigo-
sa combinação de álcool e direção. As ações de cons-
cientização dos motoristas seguirá ao longo do ano.
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MOBILIDADE
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PROJETO DO EXECUTIVO 
VISA ALTERAR ICMS 

SOBRE COMBUSTÍVEIS
Pela proposta do presiden-
te Jair Bolsonaro, caberá ao 

Conselho Nacional de Política 
Fazendária defi nir as alíquotas 
no Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços. 

ECONOMIAFOTO: AGÊNCIA BRASÍLIA
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DETRAN PREVÊ A REALIZAÇÃO 
DE 100 BLITZE EDUCATIVAS 

DURANTE TODO O ANO DE 2021

IBANEIS ARTICULA ENCONTRO 
COM O MINISTRO DA SAÚDE
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CIDADE

ma força-tarefa formada por 
mais de dez órgãos e secre-

o cumprimento de regras 

grupo vai atuar até o dia 21 de 
fevereiro para impedir que festas e 

A força-tarefa foi criada com 

afirma que “toda pessoa física 
ou jurídica que causar, fomentar, 

-

Quem descumprir o decreto 
pode responder por crime de in-

-
vidades permitidas ou autorizadas 

DF Legal

-

Brasília Ambiental
-

-

-

Detran

-

DER-DF
Assim como o Detran, o De-

partamento de Estradas de Roda-

-

Vigilância Sanitária
-
-

-

SSP-DF
As forças de segurança vão atu-

ar de forma integrada para apoiar 

Conselho Tutelar/Sejus
A operação conjunta de Car-

-

-

U

De acordo com publicação do Diário Ofical do DF, quem descumprir o decreto pode responder por crime de infração sanitária

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

GDF cria força-tarefa contra as
ÓRGÃOS e secretarias 
vão atuar nas ruas até 
dia 21, com o objetivo 
de cumprir decreto aglomerações

AGRICULTURA FAMILIAR

Os veículos fazem parte da renovação da frota do DF

Emater orienta produtores no cultivo da fruta de manejo simples

FOTO: DIVULGAÇÃO/SEMOB

FOTO: DIVULGAÇÃO/EMATER-DF

MAIS 14 ÔNIBUS NOVOS PARA A 
POPULAÇÃO DE CINCO REGIÕES

Emater-DF aposta na 
alternativa rentável
do cultivo da pitaya

Originária da América 
Central, a pitaya ganhou o 
paladar do brasiliense. Cada 
vez mais presente nas feiras e 
mercados, a fruta é alternativa 
de renda para os agricultores 
familiares do Distrito Federal, 
já que possui manejo fácil e 
pode ser cultivada junto com 
outras culturas. A Emater-
-DF tem apoiado agricultores 
interessados em iniciar ou 
potencializar a atividade.

Baltazar Antunes Mor-
gado e seu filho Alessandro 
Morgado são um exemplo. Há 
dois anos no núcleo rural Lago 
Oeste (Região Administrativa 
de Sobradinho), os produtores 
iniciaram o plantio de pitaya 
e já estão vendendo a co-
nhecidos por meio de redes 
sociais. “Quando compramos 
a chácara, no final de 2017, 
já havia um parreiral, mas 
decidimos apostar também 
na pitaya”, relembra Ales-
sandro, acrescentando que o 
manejo das uvas é um pouco 
mais difícil. “Já a pitaya exige 
um tratamento bem mais 

simples”, destaca o produtor.
Alessandro recorda que, 

no primeiro ano, o resultado foi 
pequeno. “Plantamos cerca de 
240 pés. Agora, que estamos 
chegando ao terceiro ciclo, as 
expectativas estão mais altas”, 
revela. Ao todo, são cerca de 
1,8 m² de plantação da fruta. 
“Minha maior preocupação 
é a qualidade do produto. 
Por isso, estamos investindo 
em técnicas e tecnologias 
de plantio mais adequadas”, 
complementa o agricultor.

O engenheiro-agrônomo 
Daniel Oliveira, que atua no 
Escritório Especializado em 
Agricultura Orgânica e Agro-
ecologia (Esorg), explica que 
o manejo correto pode elevar 
a vida útil da planta para até 
quinze anos. “Basta fazer a 
adubação, a polinização, a 
irrigação e direcionar o cres-
cimento dos galhos para se 
ter bons resultados”, observa. 
Por ser um cacto, a pitaya 
é mais resistente ao clima 
seco. As floradas ocorrem 
de outubro a maio.

Apopulação do Distrito 
Federal ganhou ônibus novos. 
O secretário de Transporte 
e Mobilidade, Valter Casimi-
ro, acompanhou, na última 
sexta-feira (12), a chegada dos 
veículos que têm previsão de 
começar a rodar até o fim do 
mês de fevereiro.

A entrega dos novos ônibus 
faz parte da renovação da frota 
do Distrito Federal.

“Estamos entregando mais 
14 ônibus para a população do 
Distrito Federal visando melho-
rias na qualidade do transporte 
público e mais conforto para 
os passageiros.”, afirma o 
Secretário.

Nos próximos dias, os 
ônibus devem passar pelos 
trâmites legais para a operação 
no Distrito Federal, tanto no 
Depatamento de Trânsito do 
Distrito Federal (Detran-DF) 
quanto na própria Secretaria 

de Transporte e Mobilidade. 
Esses carros vão compor a 
frota que circula nas regiões 
administrativas de Sobradinho, 
Planaltina, Plano Piloto, Cruzeiro 
e Lago Norte. A empresa dispõe 
de 531 veículos no total para 
a prestação do serviço nessas 
áreas

RENOVAÇÃO
Até o momento, a frota de 

ônibus das concessionárias que 
operam no sistema de transpor-
te público coletivo do DF conta 
com um total de 1.151 veículos 
renovados. A renovação está 
ocorrendo de forma gradativa 
de acordo com a idade e o tipo 
de veículo, conforme previsto 
em regulamento.

Atualmente, o Distrito Fe-
deral conta com uma das frotas 
mais novas do país, com a 
idade média dos veículos de 
apenas quatro anos.

TRANSPORTE PÚBLICO

Em um mês, foi feita a manutenção dos brinquedos, troca de peças estragadas e da areia, além da pintura do parque
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GDF Presente e administração local iniciam 
reforma de parque infantil no Setor Leste

-

-

-
quedos, troca de peças estragadas 

roçagem e capina da grama para 
-

NO GAMA

Segundo a administradora 
-

-

-

-
çadas construídas na Avenida dos 

-
dores de órgãos como Novacap, 

-

-

NO RIACHO FUNDO

Colônia Agrícola 
Sucupira terá rede 
de esgoto tratado  

Em menos de um ano, a obra 
na rede de esgoto na Colônia Agrí-
cola Sucupira, no Riacho Fundo, já 
está 72% executada. Os serviços 
devem ser finalizados no segundo 
semestre deste ano, melhorando a 
qualidade de vida dos moradores 
e preservando o meio ambiente. O 
projeto – executado pela Companhia 
de Saneamento do Distrito Federal 
(Caesb) – tem investimento de mais 
de R$ 6,2 milhões e gera cerca de 
400 oportunidades de emprego. A 
demanda antiga – que atravessa 
duas décadas – vai beneficiar cinco 
mil moradores de 1.122 casas. 
Rafael Costa, 27 anos, é um deles. 
“Aguardávamos ansiosamente para 
que as promessas saíssem do 
papel, e finalmente se tornou uma 
realidade”, comemora o empresário. 

“É uma comunidade que foi es-
quecida por anos e que finalmente 
está sendo assistida pelo governo 
local”, reforça a administradora do 
Riacho Fundo, Ana Lúcia Melo. Ela 
pontua que o sistema de esgota-
mento sanitário dará dignidade e 
qualidade de vida aos moradores 
da Colônia Agrícola Sucupira.

O gerente de Implantação de 
Obras Centro-Norte da Caesb, 
Guilherme Gobbi, explica que 
a construção vai viabilizar um 
sistema composto por duas 
estações elevatórias – que estão 
50% executadas – e as respec-
tivas linhas de recalque. “Elas 
servem para bombear o esgoto 
para a estação de tratamento 
da cidade. Posteriormente, o 
material tratado é lançado no 
Córrego Riacho Fundo”, informa.
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PUXADINHOS SÃO TEMA
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em mais de três horas de 
audiência pública realizada, dia 
11, pela Secretaria de Desen-
volvimento Urbano e Habitação 
(Seduh), comerciantes e mo-
radores do Plano Piloto fizeram 
sugestões e contribuições à 
minuta do projeto de lei do Co-
mércio Local Sul. O texto revisa a 
Lei Complementar nº 766/2008 
e disciplina a ocupação de área 
pública no comércio local na Asa 
Sul, os chamados “puxadinhos”.

O encontro foi promovido na 
sede da Seduh, de forma pre-
sencial e virtual. Em respeito às 
medidas de segurança por conta 
da pandemia, foi autorizada a 
participação presencial de até 30 
pessoas no auditório, enquanto 
os demais interessados se ins-
creverem e fizeram perguntas 
de forma on-line por meio da 
plataforma Google Meet.

Na avaliação do secretário 
de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação, Mateus Oliveira, a 
audiência pública contou com 

uma participação expressiva, 
não só no número de pessoas, 
mas na qualidade das partici-
pações. “A audiência fez com 
que fosse possível a Seduh 
esclarecer aspectos importantes 
da proposta”, resume o titular 
da pasta. “A nossa equipe téc-
nica fará a devida análise das 
contribuições apresentadas”, 
acrescenta.

MELHORIAS
Um dos pontos abordados 

na reunião foi a cobrança pelo 
uso da área pública, uma das 
melhorias mais importantes 
trazidas pelo novo projeto. 
Atualmente, a Lei n° 766 exige 
que a taxa seja paga pela 
metragem da área construída. 
O projeto propõe o cálculo de 
uma nova forma, substituindo 
pela cobrança da área ocupada. 
Assim, o comerciante só vai 
pagar pela área de superfície. 
O valor poderá ser parcelado, 
conforme regulamentação.

SEDUH-DF

Espaços públicos do DF foram opção de diversão ontem (14)

NA PANDEMIA

FOTO: PAULO H. CARVALHO/AGÊNCIA BRASÍLIA

Era para a advogada 
Hannah Furtado, de 31 
anos, estar se preparando 
para acompanhar algum 
bloquinho de Carnaval 
no domingo (14). Como 
religiosamente fazia nos 
últimos anos, ela se junta-
va a um grupo de amigos 
e aproveitava os quatro 
dias em festas espalhadas 
pela cidade. Hannah diz 
adorar Carnaval, mas este 
ano, órfã da folia – assim 
como todo brasiliense por 
causa da pandemia do 
novo coronavírus – trocou 
a latinha de cerveja na mão 
por uma água de coco, que 
tomou depois de correr no 
Parque da Cidade Dona 
Sarah Kubitschek.

A moradora do Cruzeiro 
Novo é uma das milhares 
de pessoas que investiram 
no lazer e na prática de 
esportes em parques e 
vias públicas para ocupar 
o tempo e se distrair neste 
feriadão sem folia. Os ami-
gos que a acompanhavam 

nos outros anos foram para 
Pirenópolis, e ela aproveitou 
para ficar e estudar para 
um concurso. “O parque é 
uma opção legal e segura 
para curtir parte do dia e 
não ficar só trancado dentro 
de casa”, diz ela.

ACESSO GRATUITO
A oferta de parques 

ecológicos e vivencias e 
áreas públicas voltados 
ao lazer é grande em Bra-
sília – são quase 30 deles 
espalhados pelo Plano 
Piloto e outras regiões 
administrativas. A maioria 
tem acesso gratuito.

A militar do Corpo de 
Bombeiros do DF Jéssica 
Dornelas, de 29 anos, tam-
bém queria folia no final de 
semana, mas teve que se 
contentar com recreações 
mais suaves este ano. O 
Parque da Cidade foi seu 
refúgio, sem aglomerações e 
ao ar livre. “Gosto de vir para 
cá e este ano meu Carnaval 
está sendo aqui”, disse.

Brasilienses abrem 
período de carnaval  
curtindo os parques

FOTO: CRISTIANO CARVALHO/CAESB

Caesb comemora o evento, que reforça segurança hídrica no DF, mas ressalta sobre o uso racional da água

Reservatório de Santa Maria começa a verter
As últimas chuvas registradas 

no Distrito Federal trouxeram 
uma boa notícia: o reservatório 
Santa Maria começou a verter 
ontem (14). Com novas chuvas 
previstas, a imagem será de ver-
timento total na barragem nos 
próximos dias. No ano passado, o 

-
ro. Em 2019, só começou em maio.

“Além dos bons índices plu-
viométricos e do uso consciente 

da barragem de Santa Maria se dá 
-

racional que os sistemas da Caesb 

dos níveis do reservatório para 
que sua água seja utilizada na 
estiagem. Mas, apesar dos bons 
índices registrados e do vertimen-

sem desperdiçar”, destaca Carlo 
Renan Brites, da Caesb.

O Sistema Santa Maria (Santa 
Maria/Torto) é responsável por 

MAIS CHUVAS

27% do abastecimento do DF e 

água. O volume útil de água é de 
45,5 milhões de m³. A água exce-
dente do reservatório Santa Maria 
segue para o córrego Três Barras. 

A Barragem de Santa Maria 
está localizada dentro do Parque 

das bacias do Paraná, Paranaíba 
e Corumbá. Essa barragem pos-

sui um espelho d’água de 7,65 
km² e uma área de drenagem de 
101 Km2.

Ontem (14), o reservatório 
do Descoberto também apresen-
tava bons índices, com 97% do 
volume útil.

FOCO NO TRÂNSITO

Departamento de Trânsi-
-

car as ações de conscien-

e condutores de veículos do 

100 blitze educativas ao longo 

na mensagem de que uma 

muitas vidas.
-
-

ta localizada entre a Funarte 
e a Torre de TV. Cerca de 200 

as pessoas consomem álcool 
em suas residências, mas , por 
algum motivo, precisam sair 
de casa e acabam esquecendo 

-
ceber uma multa, mas causar 
um acidente que pode destruir 
a vida do condutor, de entes 
queridos ou de outras pesso-

de Campanhas Educativas do 
Detran, Miguel Vedel.

O

Primeira ação do ano alerta que álcool e direção não combinam e que uma decisão errada pode destruir vidas

FOTO: ACACIO PINHEIRO/AGÊNCIA BRASÍLIA

NAS ABORDAGENS, CONDUTORES RECEBEM KIT EDUCATIVO

Detran-DF vai promover ações educativas ao

ÓRGÃO começa  
realizando 100 
blitze pelas ruas e 
avenidas do DF para 
prevenir acidentes

longo de 2021

Beber e dirigir é proibido por 

meio da Lei nº 11.705, a Lei Seca. 
A multa é de R$ 2.934,00 para o 

-
do. Segundo Vedel, é errado se 

-
res atuam pela cidade visando a 

conscientizar os motoristas de 

destruir muitas vidas”, resume.
As alternativas para quem 

está alcoolizado e precisa se loco-

-
zar táxi, transporte por aplicativo, 
público ou mesmo um amigo.

Além de alertar os motoris-

conduzirem um veículo quando 
consumirem bebidas alcoólicas, 
a equipe de educadores de trân-
sito advertiu ainda sobre outras 
situações que contribuem para 
a ocorrência de acidentes no DF, 
como o excesso de velocidade e 

O uso do aparelho celular ao 

-
tudos apontam que, em um simples 
ato de escrever uma mensagem de 
texto no celular, o motorista tem 2,5 

percorrendo 42 metros de distância 
em uma velocidade de 60 km/h.

Durante a blitz, cerca de 200 

Eles receberam um kit educativo, 

adesivos e um quebra-cabeça 
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FOTO: WLADIMIR LUIZ/SEE

A verba do Pdaf é destinada a cobrir despesas das escolas

Regionais de ensino 
receberão mais R$ 5,8 milhões 

Mais investimentos para a 
educação pública do Distrito 
Federal: foi liberada a comple-
mentação de R$ 5,8 milhões do 
Programa de Descentralização 
Administrativa e Financeira 
(Pdaf) para as 14 coordenações 
regionais de ensino do DF. Os 
recursos benefi ciam as escolas 
e as próprias regionais. Com 
isso, estão garantidos R$ 57,4 
milhões de Pdaf no primeiro 
semestre de 2021, ou seja, as 
escolas públicas já ingressam no 
ano letivo com dinheiro em caixa.

Os R$ 5,8 milhões recém-
-liberados se destinam especi-
fi camente a cobrir despesas de 
capital – compra de materiais 
permanentes, que se incor-
poram ao patrimônio, como 
computadores, material de 
informática, impressoras, câ-
meras de vigilância, mobiliário, 
equipamentos de áudio e vídeo.

INCLUSÃO GERAL
As escolas com especi-

fi cidades na área de atuação 
podem comprar materiais per-

manentes apropriados. Isso 
inclui as escolas do campo, 
as que oferecem educação 
em tempo integral, educação 
profi ssional, especial e infantil.

As regionais com unidades 
recém-criadas ou em fase de 
criação vão receber R$ 30 mil 
para cada uma dessas escolas, 
verba a ser utilizada na compra 
de mobiliário e de equipamen-
tos. Aí se incluem o Centro 
Educacional Águas do Cerrado 
e o Centro de Educação Infantil 
Pipiripau, ambos de Planaltina; 
a Escola Parque da Natureza e 
Esporte do Núcleo Bandeirante; 
o Centro de Educação Infantil 
Parque dos Ipês e a escola que 
está sendo adaptada no abrigo 
público de São Sebastião.

A Coordenação Regional de 
Ensino (CRE) do Plano Piloto 
terá também o valor de R$ 30 
mil, para apoio ao Centro de 
Aperfeiçoamento dos Profi ssio-
nais de Educação (Eape). Já a 
Regional de Brazlândia receberá 
R$ 150 mil para a Escola Classe 
Chapadinha.

PDAF

O senador licenciado e ex-vice-
-líder do governo, Chico Rodrigues 
(DEM-RR), fl agrado com dinheiro 
escondido na cueca, pode retornar 
ao Senado ainda essa semana.

Interlocutores do congressista 
disseram que apesar da licença 
acabar na quarta-feira de cinzas 
(17) ainda não há confi rmação se 
o senador voltará de fato ao posto. 
Caso Chico Rodrigues não retome 
suas funções, deverá pedir nova 
licença ao presidente da Casa, seu 
correligionário Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG).

Em janeiro, a reportagem mos-
trou que o parlamentar retomaria o 
cargo agora em fevereiro. Desde que 
foi afastado em outubro de 2020, 
Pedro Arthur Ferreira Rodrigues 
(DEM-RR), fi lho e primeiro suplente 
do senador, não foi convocado para 
assumir a vaga. Seu caso está 
parado, pois o Conselho de Ética da 
Casa ainda não foi instalado.

Chico Rodrigues é acusado de 
desviar recursos que seriam destina-
dos para o combate da covid-19 em 
Roraima. Após ser pego com cerca 
de R$ 30 mil nas roupas íntimas, o 
parlamentar pediu afastamento do 
Senado por 121 dias.

A situação rendeu ao senador 
a perda do cargo de vice-líder do 
governo e a fama de ter sido encon-
trado com dinheiro nas nádegas. A 
assessoria de Chico Rodrigues afi rma 
que essa informação não é verdadeira.

RELEMBRE O CASO
Em outubro de 2020, a residên-

cia do senador Chico Rodrigues em 
Boa Vista (RR) foi um dos alvos da 
operação da Polícia Federal intitu-
lada Desvid-19. Eram investigadas 
contratações realizadas no âmbito 
da Secretaria de Estado da Saúde 
envolvendo aproximadamente R$ 20 
milhões que deveriam ser utilizados 
no combate à pandemia. A polícia 
apreendeu dinheiro vivo dentro da 
cueca do senador. Os investigadores 
encontraram cerca de R$ 30 mil na 
residência de Chico Rodrigues.

SENADOR FLAGRADO 
COM DINHEIRO
NA CUECA PODE
VOLTAR AO POSTO

DESVIO DE RECURSOS
FOTO: MARCOS CORRÊA/PR

O aumento da oferta de vacinas contra a Covid-19 foi um dos temas tratados na conferência

Vacinação toma a pauta do Fórum de

Governadores
anutenção do auxílio 
emergencial, aumen-
to da oferta de vacinas 
contra a Covid-19, re-

visão da Lei Complementar 
179, discussão sobre o ICMS 
dos combustíveis e reforma 
tributária, além do alongamento 
dos prazos de endividamento 
dos estados foram alguns dos 
temas tratados na reunião en-
tre os governadores e os novos 
presidentes do Senado, Rodrigo 
Pacheco, e da Câmara dos De-
putados, Arthur Lira. A reunião 
foi realizada na sexta-feira (12), 
por videoconferência.

Coordenador do Fórum de 
Governadores, o governador 
Ibaneis Rocha ressaltou a impor-
tância do encontro, o primeiro 
contato após a eleição dos novos 
presidentes do Poder Legislativo 
federal. “Esses momentos são 
fundamentais e precisam aconte-
cer mais vezes, ainda mais num 
ano como esse que será difícil 

M

IBANEIS Rocha articula 
encontro de gestores 
estaduais com ministro 
Eduardo Pazzuelo

VIDEOCONFERÊNCIA

PARCERIA
Todos os governadores, a 

começar do chefe do governo do 
Piauí, Wellington Dias, falaram da 
importância dessa parceria com 
os congressistas. O governador 
de Santa Catarina, Carlos Moisés, 
também mostrou preocupação 

mando que o Congresso Nacional 
pode ajudar num equacionamento 
dos pagamentos. O governador do 
Maranhão, Flávio Dino, também 
se mostrou preocupado com a ne-

dos alimentos.
Todos os gestores ressaltaram 

a questão da vacinação como 
fundamental para a retomada da 
normalidade e do crescimento. 
O governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado, chegou a dizer que o 
Brasil pode produzir 50 milhões 
de vacinas por mês, desde que 
tenha insumos para isso. Outra 
unanimidade foi a necessidade da 
permanência do auxílio emergen-
cial. Ainda que reduzido, para se 
adequar ao teto de gastos.

PROJETOS ESSENCIAIS
O vice-gover nador da 

Bahia, João Leão, chegou a 
sugerir aos presidentes da 
Câmara e do Senado que 
listem “cinco ou seis projetos 
essenciais e que sejam esco-
lhidos em comum acordo com 
os governadores” para que 
ganhem prioridade e ajudem 
os estados e municípios a en-
frentar a crise.

Já o governador do Mato 
Groso do Sul, Renaldo Azam-
buja, lembrou que o Congresso 
Nacional pode ajudar os estados 
na questão da habilitação de leitos 
de UTI. Segundo ele, o Ministério 
da Saúde está demorando muito 
para liberar as autorizações. 

Para tratar tanto a questão 
da vacinação como da habili-
tação dos leitos de UTI, Iba-
neis Rocha disse que depois 
do Carnaval vai articular uma 
nova reunião dos governa-
dores, com a participação do 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazzuelo.

A NOMEAÇÃO pelo 
presidente Jair Bolsonaro do 
deputado João Roma (PR-BA) 
para o ministério da Cidada-
nia deixou o presidente do 
DEM, ACM Neto, “furioso”. É 
que o pretenso novo “pai-
nho” baiano se acha “dono” 
do destino político de João 
Roma. Coisas da Bahia.

“FURIOSO”

ESTUDO
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O O EX-MINISTRO da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
resolveu retornar a política e se 
fi liou ao PSD-GO, partido que 
ajudou a fundar. A ideia é ser 
candidato ao Senado por Goiás 
em 2022. Para quem não se 
lembra, Meirelles foi eleito em 
2002 como deputado federal 
mais votado pelo  PSDB-GO 
com 183.046 votos. Detalhe: 
fi nanciou a campanha com 
recursos próprios. Só que não 
chegou a assumir a vaga, pois 
aceitou convite do ex-presi-
dente Lula para assumiu a 
presidência do Banco Central.

MEIRELLES DISPUTARÁ O SENADO 

FRAGA EM SILÊNCIO 
PARA o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-

-DF), o momento é de analisar o quadro político para 
futuras decisões. Apesar de estar bem “silencioso” nos 
últimos meses, Fraga é visto como um excelente candi-
dato a deputado federal em 2022. Há quem diga que se 
o ex-deputado partir para uma disputa o DEM tem chan-
ces de eleger até dois deputados federais no DF.
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O VICE-presidente 
da Câmara, Marcelo 
Ramos (PL-AM) usou 
suas redes sociais 
para condenar a regu-
lamentação dos decre-
tos sobre a compra e 
fl exibilização de armas 
assinados pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. 
E arrematou: “O povo 
não precisa de arma. 
Precisa de vacina”.

VACINA X ARMA 

SEM VACINAS

APESAR do governo e 
dos políticos não gosta-
rem a ideia, um estudo 
da Made-Usp (Centro de 
Pesquisa em Macroeco-
nomia das Desigualda-
des da Universidade de 
São Paulo) tributar os 
mais ricos para ajudar 
os pobres ajudaria na 
recuperação econômica. 
Os números são claros: 
a tributação de apenas 
1% dos mais ricos re-
sultaria na transferência 
de R$ 125 mensais para 
os 30% mais pobres. 
O impacto positivo no 
PIB chegaria a 2,4%. 

ALGUÉM acredita 
que o presidente do DEM, 
ACM Neto, ficará inimigo 
do presidente Bolsonaro 
em função da nomeação 
do aliado João Roma 
(Republicanos) para o 
Ministério da Cidadania? LITERALMENTE no azul, o Banco de 

Brasília (BRB) teve um lucro líquido de R$ 
456 milhões em 2020, o que representa 
um crescimento de 10,5% em relação a 
2019. Apesar dos efeitos da pandemia na 
economia, é o maior resultado na história 
do banco. Segundo o presidente do BRB, 
Paulo Henrique Costa, o ano de 2020 foi 
desafi ador para a instituição por conta da 
crise sanitária provocada pela Covid-19.

“AS FORÇAS Armadas 
estão no aparelho de Estado 
e não estão dispostas a 
sair em 2022”. O alerta foi 
feito pelo ex-presidente do 
PT e ex-deputado federal 
José Genoíno, na TV 247. 
O petista recomenda que é 
decisivo recolocar as Forças 
Armadas debaixo do poder 
civil e eliminar a ideia de 
“lei e ordem” e de tutela. 

FOTO: REPRODUÇÃO

Alerta

Quem
acredita?

BRB no azul

O GOVERNADOR de 
Goiás, Ronaldo Caiado 
(DEM), acaba de fechar 
uma aliança com o prefeito 
de Iporá, Naiçotan Leite 
(PSDB). O novo acordo faz 
parte da estratégia de Caia-
do já visando as eleições 
de 2022. E mais: reforça a 
parceria que o governador 
tem feito com prefeitos 
em todo estado. A parcei-
ra só foi possível graças 
ao trabalho do deputado 
estadual Jeferson Rodrigues 
(Republicanos) e do senador 
Vanderlan Cardoso (PSD).

O PSDB goiano 
está perdendo seus 

poucos quadros. 
A maior liderança, 
o ex-governador 
Marconi Perillo, 
mora e trabalha 
em São Paulo e 

não fala de política 
por telefone por 

medo de grampo. O 
resultado pode ser 

um fi asco em 2022.

EM todo o Brasil, governadores e prefeitos fazem o 
possível para dar celeridade a vacinação contra o Co-
vid-19. Só que encontram uma difi culdade quase que 
insuperável: a falta de vacinas, culpa do amadorismo 
ou má vontade do governo na compra de vacinas.

NOVA ALIANÇA
FIASCO
À VISTA

CONFIRA OS VALORES POR REGIONAL:
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Além das mais de 700 
toneladas de carne para chur-
rasco e 80 mil cervejas ban-
cadas com dinheiro público, 
documentos mostram que 
as Forças Armadas também 
compraram mais de nove mil 
quilos de filé de bacalhau, 
139 mil quilos de lombo do 
mesmo peixe, além de dez 
garrafas de uísques 12 anos 
para o Comando do Exército 
e de 660 de conhaque para o 
Comando da Marinha.

O deputado federal Elias 
Vaz (PSB-GO), que reuniu os 
novos processos identificados 
no Painel de Preços do Minis-
tério da Economia, afirmou 
que “o lombo é o corte mais 
nobre do bacalhau, usado para 
pratos requintados e caros em 
restaurantes sofisticados, algo 
muito distante do cardápio 
da maioria dos brasileiros. É 
revoltante saber que esses 
processos correram em plena 
crise, quando falta o básico 
para muitas famílias e os re-
cursos deveriam ser aplicados 
no combate à pandemia”.

SUPERFATURAMENTO
Ao analisar cada processo, 

o deputado constatou indícios 
de superfaturamento. Um dos 
pregões é para a aquisição 
1.195 quilos de bacalhau 

salgado eviscerado, ou seja, 
a peça inteira, sem cabeça 
e pele, para o Comando da 
Marinha. O preço estipulado 
por quilo é de R$86,88.

“Os valores causam es-
tranheza porque na peça 
vem tudo, não só a parte 
nobre, não justifica o preço 
estipulado. Além de ser um 
luxo inadmissível para ser 
pago com recursos públicos, 
ainda há sobrepreço. Esse 
dinheiro deveria ser aplicado 
na Saúde e na Educação e 
não nessas regalias”, destaca 
o parlamentar. Outro exemplo 
é o processo para compra de 
40 quilos de bacalhau desfiado 
para o Comando do Exército 
ao custo de R$127,93 o quilo.

Elias Vaz está discutin-
do com um grupo de mais 
nove parlamentares do PSB 
a apresentação de pedido 
para instalar na Câmara uma 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para apurar as 
compras do governo federal.

Além de Elias Vaz, assinam 
o documento A lessandro 
Molon (RJ), Lídice da Mata 
(BA), Aliel Machado (PR ), 
Bira do Pindaré (MA), Camilo 
Capiberibe (AP), Denis Bezerra 
(CE ), Gervásio Maia ( PB ), 
Marcelo Nilo (BA) e Vilson Luiz 
da Silva (MG).

FOTO: DIVULGAÇÃO/EXÉRCITO

Verba pagou uísque, 
picanha, cerveja e 
bacalhau para militares

FARRA

MORRE O EX-PRESIDENTE DA ARGENTINA CARLOS MENEM

POLÍTICAPOLÍTICA

Arthur Lira (PP-AL) encaminhou texto da reforma administrativa para a Comissão de Constituição e Justiça

FOTO: MARCOS BRANDÃO/AGÊNCIA SENADO

Alberto Fernández, atual presidente argentino, cumprimenta Carlos Memem

Verba pública foi usada para comprar 139 mil quilos de lombo de bacalhau

OBITUÁRIO

Carlos Menem, ex-presidente 
da Argentina e atual senador, mor-
reu n domingo (14), aos 90 anos. 
Menem governou o país vizinho de 
1989 a 1999, com uma política 
de privatização e forte abertura 
às importações. O ex-comandante 
do Executivo teve uma pneumonia 
agravada pelo histórico de diabetes.

Pelas redes sociais, o atu-
al presidente argentino, Alberto 
Fernández, lamentou a morte de 

Menem. “Com profundo pesar soube 
da morte de Carlos Saúl Menem. 
Sempre eleito em democracia, foi 
governador de La Rioja, presidente 
da nação e senador nacional. Du-
rante a ditadura, ele foi perseguido 
e preso. Todo o meu amor vai para 
Zulema, Zulemita e todos aqueles 
que o choram hoje”, disse.

A imprensa argentina diz que 
Menem “amarrou o destino do país 
ao Consenso de Washington,  receita 

que os governos republicanos dos 
Estados Unidos estabeleceram como 
salvação para os países emergentes: 
enxugamento do Estado, privatização 
de empresas públicas, desregula-
mentação da economia, regras de 
mercado”.

O ex-presidente Maurício Macri 
também se manifestou pelas redes 
sociais. “Lamento profundamente a 
morte do ex-presidente Carlos Saúl 
Menem. Acima de tudo, ele nos 

deixa uma boa pessoa, de quem 
vou lembrar com muito carinho. 
Meus pêsames para a família e 
amigos dele”.

Em nota, o Itamaraty afi rmou 
que o governo brasileiro tomou 
conhecimento “com pesar, do fa-
lecimento de Carlos Saúl Menem” 
e que “transmite ao governo e ao 
povo da Argentina e aos familiares 
do ex-presidente Menem as suas 
profundas condolências”.

FOTO: CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente da Câmara alfi neta

presidente da Câmara, 
Ar thur Li ra (PP-AL), 
disparou contra a gestão 
anterior da Casa no do-

mingo (14). Em artigo publi-
cado pelo Estadão, o deputado 
disse que o país passou o ano 
de 2020 em um “negacionis-
mo parlamentar”, sobretudo 
“negando-se a dar encami-
nhamento às votações que a 
sociedade brasileira espera”.

O pepista defendeu que 
não adianta apontar dedos 
“uns aos outros para acusar 
quem é o culpado pela pan-
demia”, mas que o combate 
à doença “é o único partido 
político, é a única instituição, 
é a única ideologia”.

O deputado também ce-
lebrou a aprovação da au-
tonomia do Banco Central, 
analisada pelos parlamen-
tares na semana passada e 
defendeu que “outro avanço 
importante foi a instalação 
da Comissão Mista de Orça-
mento (CMO)”.

A CMO é presidida pela 
deputada Flávia Arruda (PL-
-DF) e tem como relator o se-
nador Márcio Bittar (MDB-

O ARTHUR Lira defende reformas 
e diz que a Casa venceu o 

“negacionismo parlamentar”

-AC), que tenta construir com 

novo programa social. Após 
assumirem o colegiado, os 
congressistas f izeram uma 
visita de cortesia ao ministro 
da Economia, Paulo Guedes.

“Daqui para frente, eu e a 
nossa presidente Flávia, o mi-
nistro Guedes e os presidentes 
do Senado e da Câmara, va-
mos trabalhar e quando tiver-
mos a peça pronta ai vamos 
apresentar para o debate da 
sociedade brasileira”, disse 
Bittar na ocasião.

Reforma Administrativa
No ar t igo de domingo 

(14), Lira defendeu que “mais 
um ponto de inf lexão da 
paralisia e do negacionismo 
parlamentar” foi a decisão 
que tomou ao encaminhar à 
Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara a reforma 

administrativa. “Se o Con-
gresso reformista que temos 
hoje se engajar, como parece 
ser a vontade da maioria da 
Casa, em prazo não mui-
to longo esse outro grande 
avanço institucional se tor-
nará realidade”, disse.

“Romper a paralisia e o 
negacionismo parlamentar 
é a forma de criar os instru-
mentos fiscais e orçamentá-
rios para garantirmos nossos 
compromissos com a respon-
sabilidade, sem abandonar 
não nosso maior patrimônio, 
mas nosso único patrimônio: 
o povo”, afirmou o deputado.

PEC 32
Na sexta-fei ra  (12),  a 

Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Serviço Públi-
co (Servir Brasil) protocolou 
um mandado de segurança no 

gestão anterior

61 3344-9063
3344-9064
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Supremo Tribunal Federal 
(STF), contra a tramitação 
da PEC 32, que t rata da 
reforma administrativa. No 
pedido, os deputados ale-
gam que o Ministér io da 
Economia, autor da PEC, 
não encaminhou ao poder 
Legislativo documentos que 
embasassem a proposta.

Ainda em tom de campa-
nha, Lira defendeu no artigo 
de hoje que “debates estéreis 
e polarizadores sobre ‘ne-
gacionismos’ serviram, na 
prática, para dissipar o foco” 
de atuação parlamentar.

Desde que assumiu a 
presidência da Casa, o depu-
tado vem pondo em prática 
algumas mudanças internas. 
Na semana passada , por 
exemplo, Lira determinou 
o despejo dos jornalistas 
do Comitê de Imprensa. O 
espaço será reformado e 
transformado no gabinete do 
pepista. No sábado (13), re-
solveu trocar o diretor-geral 
da Casa, Sérgio Sampaio. 
Seu substituto será Celso 
Correa, consultor legislativo 
da Câmara dos Deputados.
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MARMITEX DA CASA COM CHURRASCO
15,99 NO DINHEIRO

99936-0606

17,99 NO CARTÃO

Registro de recebíveis é adiado para o mês de junho
FOTO: MARCELLO CASAL JR./ABR

Medida permite que os comerciantes registrem receitas que têm a receber

Medida que permite me-

os lojistas, o registro dos re-

medida foi tomada por que uma 
das três empresas autorizadas a 

modalidade foi adiado para 

Projeto altera cobrança de ICMS sobre

O

Encaminhada pelo 
governo federal ao 
Congresso, a medida 
busca estabelecer 
alíquotas uniformes

Da acordo com a proposta, caberá ao Conselho Nacional de Política Fazendária defi nir as alíquotas no ICMS sobre os combustíveis

FOTO: FERNANDO FRAZÃO/ABR

combustíveis

o titular da pasta, Paulo Guedes, e 

CARTÕES DE CRÉDITO

ECONOMIA

Para famílias de renda alta a infl ação foi de 1,05% para 0,29%

IPEA APONTA RECUO PARA 
FAMÍLIAS DE MENOR RENDA

UNIÃO CONTA COM 2,9 MILHÕES DE
BARRIS NOS CONTRATOS DE PARTILHA

A taxa de infl ação para as 
famílias de renda mais baixa 
(cujo rendimento familiar mensal 
é menor que R$ 1.650,50) 
registrou um recuo de 1,58%, 
em dezembro, para 0,21% no 
primeiro mês de 2021. É o que 
consta do Indicador Ipea de Infl a-
ção por Faixa de Renda referente 
a janeiro, divulgado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). A análise mostra ainda 
que, na faixa com as famílias 
de renda mais alta (com rendi-
mento domiciliar superior a R$ 
16.509,66), a taxa de infl ação 
passou de 1,05% para 0,29% 
no mesmo período.

De acordo com pesquisa, 
em janeiro, embora a pressão 
no preço dos alimentos ainda 
tenha sido registrada, esse 
impacto foi menor do que em 
dezembro. Onze dos 16 itens 
que compõem o subgrupo de 
alimentação apresentaram 
desaceleração da infl ação, com 
destaque para arroz (recuo de 
3,84% para 0,24%), carnes 
(3,58% para -0,08%), frango 
(2,75% para -0,07%), leite 
(157% para -1,35%) e óleo 

de soja (4,99% para -1,08%).
Para o Ipea, o principal alívio 

para o segmento mais pobre 
da população foi a redução dos 
preços de energia elétrica: a 
defl ação de 5,6% das tarifas 
conseguiu anular as altas de 
aluguel (0,55%) e do gás de 
botijão (3,19%).

A energia elétrica não con-
tribuiu tanto para desacelerar a 
infl ação na faixa de renda mais 
alta da população, pois esse 
item tem peso menor na cesta 
de consumo dessas famílias. Ao 
mesmo tempo, elas foram mais 
atingidas pelo aumento de 2,17% 
da gasolina. O impacto do grupo 
de transportes sobre essa faixa 
de renda só não foi maior graças 
à defl ação das passagens aéreas 
(-19,9%) e dos transportes por 
aplicativo (-12,1%).

Além dos combustíveis, 
os reajustes de 0,66% dos 
planos de saúde e de uma série 
de serviços, como costureira 
(1,32%), depilação (1,28%) e 
cartório (7,82%), ajudaram tornar 
a desaceleração inflacionária 
menos intensa para as famílias 
mais ricas em janeiro.

Do total produzido em 
2020 em contratos em regime 
de partilha no Polígono do Pré-
-sal, a União teve direito a 2,9 
milhões de barris de petróleo e a 
32,2 milhões de metros cúbicos 
(m³) de gás natural. Segundo o 
Boletim Mensal dos Contratos 
de Partilha de Produção, ela-
borado pela Pré-Sal Petróleo, 
dos 17 contratos que atuam em 
regime de partilha, três estão 
em produção. São eles: a Área 
de Desenvolvimento de Mero 
(Libra), Entorno de Sapinhoá 
e Tartaruga Verde Sudoeste, 
que operam quatro unidades 
flutuantes de produção, ar-
mazenamento e transferência 
(FPSOs, do nome em inglês) 
e 18 poços.

No ano passado, a pro-
dução total desses contratos 
somou 16,3 milhões de barris 
de petróleo e 89,7 milhões de m³ 
de gás natural disponíveis para 
comercialização. Nas três áreas, 
a Petrobras é a operadora, com 
participação de 40% em Mero, 
45% em Sapinhoá e 100% em 
Tartaruga Verde Sudoeste.

A Empresa Brasileira de 
Administração de Petróleo e 
Gás Natural, ou Pré-Sal Petróleo, 
é o braço da União na gestão 
e controle das atividades de 
exploração e produção de óleo 
e gás natural na área do pré-sal. 
De 2017 a 2020, a União acu-
mula produção de 7,7 milhões 
de barris de petróleo e 52,4 
milhões de m³ de gás natural.

PETRÓLEO

INFLAÇÃO

FOTO: MARCELLO CASAL JR./ABR
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Diferenças entre Covid-19

ebre, dor de cabeça e no 
corpo são sintomas comuns 
a mais de uma doença. Nos 
tempos atuais, podem le-

var uma pessoa a pensar que 
contraiu o coronavírus. Só que 
esses mesmos sintomas podem 
ser apresentados por alguém que 
está com dengue, outra virose que 
costuma registrar alta de casos 
nesta época do ano. Para você não 
errar e buscar ajuda adequada em 
tempo hábil, a Agência Brasília 
mostra como diferenciar as duas 
enfermidades e a qual unidade 
da rede pública de saúde recorrer.

Quem explica os detalhes para 
diferenciar uma doença da outra é 
o coordenador da Atenção Primá-

F

AS duas viroses têm 
sintomas semelhantes, 
mas precisam ser cui-
dadas em tempo hábil. 
Saiba onde e como 
tratar essas doenças

Secretaria de Saúde orienta: independentemente dos sintomas, avaliação deve ser feita por profissionais da área

FOTO: BRENO ESAKI/AGÊNCIA SAÚDE

ria de Saúde do DF, Fernando Éri-
ck Damasceno: “Embora ambas 
as condições [dengue e Covid-19] 
estejam dispostas como síndrome 
febril, normalmente, os quadros 
de Covid-19 se assemelham mais 
aos sintomas gripais e de síndro-
mes respiratórias”.

Há ainda outros sinais, aten-
ta o gestor. “Existe também o 
diferencial da anosmia, que é a 
ausência da percepção do olfato, 
do cheiro”, aponta. “Esse é um 
grande diferencial da Covid-19 
para a dengue. A dengue, por sua 
vez, costuma vir acompanhada de 
um processo de mialgia, uma dor 
muscular e corporal mais intensa”.

Para evitar “achismos” sobre 

sintomas que às vezes não pare-
cem tão claros, fortes ou constan-

que as pessoas devem procurar, de 
forma precoce, uma unidade de 
saúde. É na rede de saúde que se 
pode obter a avaliação adequada 
e, consequentemente, orientações 
sobre os cuidados necessários.

“Se os sintomas iniciais fo-

uma febre moderada, uma dor no 
corpo, um mal-estar generaliza-
do, é muito difícil a pessoa saber 
o que tem nos primeiros dias an-
tes de passar por uma avaliação 
médica”, observa o coordenador. 
“O diagnóstico precoce é muito 
importante.”

e dengue

Em 15 estados as atividades estão sendo retomadas em fevereiro

Redes públicas de 
ensino do país definem 
calendário para 2021

Escolas públicas de todo 
o país começam a retomar as 
atividades e as redes de ensino 
anunciam os calendários do 
ano letivo de 2021. As datas 
para início e término das au-
las, assim como os modelos 
adotados variam. Algumas 
redes estaduais anunciaram 
que manterão o ensino ex-
clusivamente remoto. Outras, 
retomam as atividades presen-
ciais, mantendo ainda as aulas 
a distância. 

Ao todo, as redes públicas 
de educação de 15 estados re-
tomam as atividades escolares 
neste mês de fevereiro: Acre, 
Amazonas, Ceará, Espírito 
Santo, Maranhão, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Pará, 
Pernambuco, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Roraima, 
São Paulo e Tocantins. O estado 
de Goiás é o único em todo país 
que já retornou às atividades 
escolares em janeiro deste ano.

A Bahia ainda não divulgou 
informações sobre o início das 
atividades escolares na rede 
estadual. Os demais estados 

e o Distrito Federal devem 
começar o ano letivo em março.

Os estados concentram a 
maior parte das matrículas do 
ensino médio e dividem com 
os municípios as matrículas 
nos anos finais do ensino 
fundamental, do 6º ao 9º ano. 

“As redes têm autonomia 
para fazer suas escolhas tanto 
do formato quanto do momento 
do retorno”, diz o presidente do 
Conselho Nacional de Secre-
tários de Educação (Consed), 
o secretário de Educação do 
Espírito Santo, Vitor de Angelo. 
Segundo ele, a tendência dos 
estados é retomar aos poucos 
a educação presencial, com o 
chamado ensino híbrido, que 
combina o ensino presencial 
com o remoto. 

“Não vejo perspectiva de 
longo prazo para a gente ter 
um ensino remoto, ou seja, um 
discurso de que 2021 ficare-
mos com as escolas fechadas 
e ensino totalmente remoto 
até que haja vacina para todo 
mundo ou o fim da pandemia. 
A perspectiva é de volta, no 
modelo híbrido”, destaca.

FOTO: ROVENA ROSA/ABR

EDUCAÇÃO SAÚDE
Saúde não priorizou 
vacinação para 
cirurgiões-dentistas

A Secretaria de Saúde 
do Distrito Federal(SES-DF) 
esclarece que não é verdadeira 
a informação de que a pasta 
teria priorizado a vacinação 
em cirurgiões-dentistas que 
atuam em clínicas privadas, 
em detrimento de outras ca-
tegorias profissionais. A SES 
está vacinando profissionais da 
rede pública e privada de acordo 
com o Plano Operacional de 
Vacinação Contra a Covid-19.

Entre os profissionais da 
rede privada, estão sendo 
vacinados aqueles que atuam 
na atenção hospitalar. Não 
estão incluídos, neste momen-
to, servidores que trabalham 
em clínicas, mesmo naquelas 
que funcionam dentro dos 
hospitais. A pasta lembra que 
todos os profissionais de saúde 
serão vacinados, inclusive os 
cirurgiões-dentistas; no entanto, 
devido ao quantitativo de doses  
recebidas, foi necessário iniciar 
a vacinação, contemplando, por 
enquanto, aqueles que atuam na 
linha de frente.

A SES-DF aguarda o re-
cebimento de mais doses de 
vacinas, a serem encaminhadas 
pelo Ministério da Saúde, para 
ampliar a aplicação do imunizan-
te no Distrito Federal. Qualquer 
informação além disso é falsa.

INFORMAÇÕES
Acompanhe na página 

Vacina Distrito Federal, todas as 
informações sobre a vacinação 
e sobre o grupo prioritário que 
está sendo imunizado. Qualquer 
nova ampliação será divulgada 
na página.

Recebeu qualquer notícia 
relacionada à vacinação? Con-
fira antes de compartilhar e, na 
dúvida, não compartilhe.

É FAKE NEWS
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ESPORTE

m novo material esporti-
vo chega para reforçar a 
2ª edição da Copa LEIS 
– Campeonato Amador 

Principal e Veterano de Sobra-
dinho. O torneio acontece até 
27 de março reunindo 930 jo-
gadores inscritos em 22 equipes 
de futebol de várias localidades 
do DF.

Bolas, uniformes e produtos 
de arbitragem, no valor de R$ 
98,3 mil, foram entregues pela 
Secretaria de Esporte e Lazer 
por meio de termo de fomento 

U

SEL investe R$ 93,7 
mil para atender 930 
jogadores inscritos 
em torneio que reúne 
22 times de diversas 
localidades do DF

Solenidade marca a entrega de uniformes, bolas e produtos de arbitragem

Em Sobradinho, futebol 
amador recebe material

esportivo

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Brasiliense saiu na frente 

Copa Verde 2020, ao vencer fora 
de casa o Vila Nova por 2 a 0 no 

partida foi disputada ontem (14), 
no estádio Onésio Brasileiro Al-
varenga, em Goiânia (GO). Com 
a vitória, o Jacaré leva vantagem 
no jogo da volta, na próxima 

quinta-feira (18), em Taguatinga 
(DF): pode até perder por 1 a 0 

será conhecido após cobrança 
de pênaltis.

Apesar do mando de campo 
a seu favor, o Vila Novo não 
começou bem no jogo. Logo aos 

seis minutos, o Tigrão precisou 
substituir o meia Pedro Bam-
bu – com dores na coxa – por 
Celsinho. E não demorou muito 
para que os visitantes abrissem o 
placar, aos 15 minutos, com um 

da entrada da área, após passe de 
Zé Love que aproveitou saída de 
bola errada do goleiro Fabrício.

Sem Neymar, PSG 
vence o Nice e
chega à liderança

celebrado com o Instituto Ágape 
de Desenvolvimento Humano 
para a realização do evento. 
Também faz parte da parceria 
a Liga Esportiva Inovadora de 
Sobradinho.

A proposta é fomentar a 
prática esportiva levando qua-
lidade de vida, bem-estar físico 
e psicológico aos participantes. 
As rodadas ocorrem desde 30 
de dezembro, geralmente, de 
quarta-feira a sábado, com 17 
times na liga principal e 5 nas 
disputas dos veteranos. Os jogos 
ocorrem no campo sintético que 

A secretária de Esporte e 
Lazer, Giselle Ferreira de Oli-
veira, enfatiza que essa ação 
faz parte da meta de  de demo-
cratizar o acesso ao esporte em 
todo o Distrito Federal. Ela foi 
representada na ocasião pelo 
subsecretário de Administração 
Geral da pasta, Clemilton Oli-
veira Rodrigues Junior.

CAMPEONATO FRANCÊS

COPA VERDE
FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

O Brasiliense venceu o Vila Nova, ontem (14)  por 2 a 0

BRASILIENSE VENCE VILA NOVA FORA DE CASA NA SEMIFINAL 

O Paris Saint-Germain (PSG) 
preparou-se para sua viagem a 
Barcelona com uma vitória por 2 a 1, 
em casa, contra o Nice, que elevou o 
time provisoriamente à liderança do 
Campeonato Francês no sábado (13). 
O atacante italiano Moise Kean fez o gol 
da vitória, após Rony Lopes, aos cinco 
minutos do 2º tempo, ter empatado a 
partida. Julian Draxler havia aberto o 
placar ao PSG na etapa inicial.

O atual campeão francês tem 
54 pontos em 25 jogos e supera o 
Lille no saldo de gols. O Lyon está 
em 3º lugar, com 52 pontos. O re-
sultado deixou o Nice em 13ª lugar, 
com 29 pontos em 24 partidas.

O PSG, que enfrentará o Barce-
lona no jogo de ida das oitavas de 
fi nal da Liga dos Campeões amanhã 
(16), estava sem três jogadores 
importantes, com Neymar e Ángel Di 
María machucados, e Marco Veratti 
recuperando-se de uma contusão.

Solução
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CC
POLITICA
INALADOR
ATRELADO
NAGODIM
OBAPEGA

AMISTOSO
ELATADA
CATENEU
ACRATER
NAMOITA

BIBLEGI
CAIFACT
OLCESAR

Aparelho 
de uso

comum do
asmático

Preso 
(o trailer)
ao carro

Molho
baiano

feito com
camarões
Interjei-
ção de
entusi-
asmo

Capital 
e maior
cidade 

do Gana

Verbo
síntese 

da atitude
possessiva

A virtude
que move 

montanhas
(dito)

Taxa Re-
ferencial
(abrev.)

Fato, em
inglês

Prêmio do
Cinema
francês

Sódio
(símbolo)
Bíblia, em

inglês

"(?) o
Pano",

romance
de Agatha
Christie

publicado
em 1975

Partida
esportiva
realizada
fora de

uma com-
petição

Amarrada
"O (?)",
de Raul 
Pompeia

Estuda
(o texto)
Pleno;
inteiro

Segura
"Palco" da

luta de
caratê

Diminutivo
(abrev.)

Recipiente
de sorvete 

Balanço (?): o relatório
financeiro de uma empresa

(?) e qual:
igualAtividade 

do membro
do Con-
gresso

Nacional

Instrumento musical
comum no "salloon"

nos filmes de
faroeste

Fruto de
geleias
Vento

brando

Ur, Pompeia e Luxor 
Conjunto de princí-
pios que norteiam a

atividade profissional

Na (?): às
ocultas

Lítio
(símbolo)

Amplas
Parte do intestino del-

gado (Anat.)

3/dim. 4/acra — fact — íleo — nagô. 5/bible — césar. 14/cidades antigas.

HORÓSCOPO

Busque utilizar as tec-
nologias para manter o 
contato com os amigos 

distantes. Hoje o dia vai te per-
mitir descansar. A união pedirá 
confiança.

Os cuidados pessoais 
vão marcar o seu dia. 
Vista uma roupa bonita 

e melhore sua autoestima. Há 
chance de confundir uma amizade 
com paixão.

Vontade de viajar pode 
surgir. Preserve a sua 
saúde e conheça novos 

lugares sem aglomeração. Pode 
pintar uma atração proibida. 
Avalie os riscos. 

Cuidado com fofocas e 
mal-entendidos. Tome 
a iniciativa e corra 

atrás do que quer. Chances de ser 
recompensado. Aposte na sedução 
para a vida a dois.

Hoje você vai se sen-
tir estimulado para 
concluir tarefas e se 

cuidar. Foque na saúde, alimenta-
ção e objetivos. Os desejos podem 
surgir na relação.

Saia da rotina e faça 
um programa diferente 
com a família. Realize 

mudanças hoje. No amor, as afi-
nidades te ajudarão na paquera 
e na relação. 

Descanse e invista em 
mudanças de hábitos 
para a sua saúde. Você 

conseguirá abandonar algum 
vício. Pode ter boas novidades 
numa paquera.

Fique em casa e relaxe 
junto com a família. Vá-
rios astros estimulam a 

comunicação. Retome o contato 
com amigos. Não deixe a rotina 
esfriar a paixão. 

Explore a sua experiên-
cia para cumprir suas 
tarefas. A criatividade 

também te ajudará. Um namoro 
recente tem boas chances de 
evoluir.

Controle seus gastos. 
Pode ser um dia muito 
produtivo no trabalho. 

Na conquista, vai ser fácil 
atrair a atenção de alguém e 
se apaixonar. 

Você irá usar todo o seu 
potencial para brilhar 
hoje. Aproveite para 

faturar uma renda extra. Na 
relação, vai ser fácil se entender 
com seu amor.

Seu lado emotivo vai 
estar mais sensível. Uti-
lize a sua intuição no 

convívio. Na paquera, se está 
interessado por alguém, pode 
pintar uma declaração.
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INTERNACIONAL 69 36 20 9 7

FLAMENGO 68 36 20 8 8

ATLÉTICO-MG 62 36 18 8 10

SÃO PAULO 62 35 17 11 7

FLUMINENSE 57 35 16 9 10

PALMEIRAS 56 34 15 11 8

GRÊMIO 56 36 13 17 6

ATHLETICO-PR 50 36 14 8 14

SANTOS 50 35 13 11 11

CORINTHIANS 49 35 13 10 12

BRAGANTINO 48 35 12 12 11

CEARÁ 46 35 12 10 13

ATLÉTICO-GO 46 36 11 13 12

SPORT 41 35 12 5 18

FORTALEZA 41 36 10 11 15

BAHIA 38 36 10 8 18

VASCO 37 36 9 10 17

GOIÁS 36 36 9 9 18

CORITIBA 28 35 6 10 19

BOTAFOGO 24 36 4 12 20


