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ECONOMIA

49% dos pais não
conﬁam que escolas
consigam atender
às medidas sanitárias

GOVERNO VAI ZERAR
OS IMPOSTOS QUE
INCIDEM SOBRE
O GÁS E O DIESEL

Dados da 5ª edição da pesquisa
Datafolha “Educação não presencial
na perspectiva dos estudantes e
suas famílias” mostram que há ainda
impasse e temor quanto ao contágio
da Covid-19 no retorno às aulas.

Durante sua live semanal, o
presidente da República,
Jair Bolsonaro, informou
sobre medidas e disse ainda
que as mesmas começam
a valer a partir de março.
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“CASO DANIEL SILVEIRA”

LIBERDADE DO DEPUTADO
DEPENDERÁ DE 257 VOTOS
Sessão deliberativa marcada para
hoje, a partir das 17h, vai analisar a
medida cautelar do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputa-

do Daniel Silveira (PSL-RJ), preso
desde terça-feira (16), após divulgar
vídeo com ataques aos ministros
da Corte. Ontem, o STF confirmou

a manutenção da prisão do parlamentar. Arthur Lira, presidente da
Câmara, nega que haja pressão aos
pares após decisão da Corte.
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ENTREVISTA

CORONAVAC

COM ATUAÇÃO EM
VÁRIAS FRENTES,
CBMDF É ADMIRADO
PELA POPULAÇÃO
A tenente-coronel Daniela
Ferreira, comandante do
Centro de Comunicação do
CBMDF, conta um pouco do
dia-a-dia da corporação para
dar conta das atribuições.
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PROUNI

SECRETARIA DE SAÚDE LANÇA PLATAFORMA
PARA AGENDAMENTO DA 2ª DOSE DA VACINA
Procedimento poderá ser feito pela internet, na página de vacinação da SES.
O objetivo é evitar ﬁlas e aglomerações e proporcionar maior comodidade aos
usuários. A segunda dose deve ser aplicada em intervalo de 14 a 28 dias.
PÁGINA 3

Pré-selecionados
na 2ª chamada
têm até 24/2
para conﬁrmar a
inscrição nas IEs
Os candidatos devem comparecer às instituições de ensino para conﬁrmar as informações declaradas na inscrição.
O prazo começou em 8 de
fevereiro. Resultado da lista
de espera sai em 5 de março.
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