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FLA X FLU É O DESTAQUE DESTA QUARTA, ÀS 21H30, PELA 9ª RODADA DO BRASILEIRÃO. PÁGINA 8ESPORTE

Em um debate virtual sobre a reforma 
administrativa, promovido por uma ins-
tituição de ensino superior de Brasília, 
o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
disse que “acha um absurdo os salários 

da ‘alta administração’ brasileira”. Além 
de defender aumento do teto, também 
defendeu salários de admissão mais 
baixos. Para ele, a diferença de ganho 
entre quem acabou de entrar no serviço 

público e os que chagaram ao ápice é 
baixa, o que atrapalha a meritocracia. 
Ele considerou ainda que o modelo de 
pagamentos de salários no serviço pú-
blico brasileiro é “quase socialista”.  

Brasília está há mais de 100 dias sem chuva e a baixa umidade do ar tem castigado os moradores. No cená-
rio bastante ressecado, os ipês surgem como protagonistas multicoloridos que mais lembram uma aquarela.

FEITO UMA PALETA DE CORES, OS IPÊS 
EMBELEZAM O CLIMA SECO DO CERRADO
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DE ACORDO COM O MINISTRO DA ECONOMIA, É PRECISO VALORIZAR A 
“MERITOCRACIA” PARA TENTAR RETER OS BONS SERVIDORES PÚBLICOS

GUEDES SAI EM DEFESA DO 
AUMENTO DO TETO SALARIAL 

PARCERIA PARA 
FORTALECER O 

TURISMO CÍVICO

UNIÃO COLOCA 
APARTAMENTOS 

À VENDA NO 
PLANO PILOTO

GDF e Ministério do 
Turismo assinam Acordo 
de Cooperação Técnica 
para estimular a promo-
ção da capital do País.

São 31 imóveis funcionais 
que serão vendidos por 

meio de concorrência pú-
blica e chegam a custar R$ 
1 milhão. A maioria deles 

está na SQS 102. O de me-
nor valor custa R$ 733 mil. 

Propostas pela internet.

EDUCAÇÃO

CONCORRÊNCIA
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REFORMA
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Vigilância 
Sanitária segue com 
fi scalização em bares 
e restaurantes do DF

Com o objetivo de verifi car se 
as medidas de segurança e 
prevenção do coronavírus estão 
sendo cumpridas, agentes estão 
atuando com rigor. Em agosto, 
881 estabelecimentos foram 
vistoriados. Destes, 95 autuados 
e 15 interditados. PÁGINA 2

COVID-19
FOTO: BRENO ESAKI/SAÚDE

ECONOMIA

PÁGINA 7

CAIXA COMEÇA
A PAGAR HOJE

O AUXÍLIO PARA OS 
NASCIDOS EM ABRIL
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CIDADE SEMPRE VIVA

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR ESTÃO COM 126 VAGAS ABERTAS
As agências do trabalhador 

do Distrito Federal estão com 
126 vagas de emprego abertas, 
em 29 profissões diferentes, 
para esta quarta-feira (9). Espe-
cialidades que concentram mais 
vagas são açougueiro (30), solda-
dor (16), vendedor pracista (10) e 
sushiman (10). Para essas áreas é 
exigido apenas nível fundamen-
tal de escolaridade. Algumas das 

empresas contratantes exigem 

Na área de alimentação, 
além das oportunidades para 
sushiman, há também para 
confeiteiro, cozinheiro e pa-
deiro, com uma vaga em cada 

exigido o nível fundamental 
para essas vagas. Ainda neste 
segmento há duas oportuni-

dades para atendente de bar.
Outras vagas ainda incluem 

mármore e granito (1), ladri-
lheiro (3), operador de retro-
-escavadeira (2) e técnico de 

ainda, para pintores – tanto de 
carro (1) quanto de paredes (1) 
–, pedreiro (2), marceneiro (5) 
e costureira (1).

SINE FÁCIL
Interessados devem procurar 

uma das agências do trabalha-
dor, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Em razão da 
pandemia de Covid-19, 15 das 
18 unidades estão fazendo aten-
dimento presencial. Também é 
possível buscar as vagas pelo 

-
bém disponibiliza o serviço.

Programa também vai reformar praça Ayrton Senna, na QS 14

Objetivo é evitar mais prejuízos com alagamentos e inundações

FOTO: PAULO H CARVALHO/AGÊNCIA BRASÍLIA

FOTO: DIVULGAÇÃO/GDF PRESENTE

ANTES DAS CHUVAS, GDF REALIZA
MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO

No Riacho Fundo, o 
programa promove a 
revitalização do Skate Park

O Skate Park, localizado na 
Área Central 2 do Riacho Fundo, 
será completamente revitalizado. 
Ponto de encontro da juventude 
daquela cidade, o espaço sofreu 
com o desgaste do tempo e a 
falta de manutenção. Agora, 
o governo está trabalhando 
para devolver a área com tudo 
novinho à comunidade. No plano 
de obras, estão a recuperação 
de todas as calçadas, a insta-
lação de meio-fios, reforço da 
limpeza, pintura, sinalização 
horizontal, construção de escada 
de acesso à arquibancada, troca 
do alambrado, além de uma nova 
iluminação.

Cerca de 40 trabalhadores 
da Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil (Nova-
cap), da administração regional 
do Riacho Fundo e de outros 
órgãos trabalham, em parceria, 
na recuperação de todo espaço. 
A ação faz parte do programa 
Cidade Sempre Viva.

Com cerca de dois mil m2, o 
Skate Park é palco para a prática 
de esportes radicais como: 
o skate, patinetes, parkour e 
bicicross. Todas modalidades 
que necessitam de um espaço 

seguro para que ninguém se 
machuque. De acordo com o 
presidente da Federação de 
Skate do DF, Warleiton Dias, 
a pista não tinha as condições 
seguras para a atividade. “Há 
fissuras, desníveis e o piso 
não é revestido com o material 
específico”, afirma.

O skatista profissional André 
Willian, 24 anos, reconhece a 
iniciativa do GDF em revitalizar 
e, juntamente com a Federação 
de Skate do DF, se colocou 
à disposição para ajudar nas 
melhorias e adequações das 
obras. “Temos que ir além de 
um projeto estético, não é ape-
nas pintar e trocar as grades. É 
preciso pensar nas condições 
técnicas, que garantam a boa 
prática e segurança”, afirma.

A administradora da cidade 
Ana Lúcia Melo afirma que o 
cuidado, a manutenção e mo-
dernização dos espaços públicos 
têm sido uma marca do GDF no 
Riacho Fundo. “O governador 
Ibaneis Rocha tem muito carinho 
pela nossa cidade e não mede 
esforço para que tenhamos cada 
vez mais conquistas”, destaca 
a administradora.

O GDF Presente reforça 
as ações de limpeza e manu-
tenção de bocas de lobo em 
Samambaia e Sobradinho II. 
Intervenções específicas do 
programa seguem a estratégia 
do governo local de aproveitar 
o período de estiagem para 
preparar o Distrito Federal 
para a próxima temporada de 
chuvas, de maneira a evitar 
os prejuízos de sempre com 
alagamentos e inundações.

As equipes do GDF Presen-
te atuaram em bocas de lobo 
localizadas nas QR 327 e 415 
e na Área de Desenvolvimento 
Econômico (ADE) de Samam-
baia Sul. Já em Sobradinho 
II, o Polo Norte do programa 
trabalhou em bueiros do Se-
tor de Mansões e na galeria 
de águas pluviais próxima à 
lagoa Canela-de-Ema, onde as 
equipes do GDF retiraram 34 
toneladas de lixo que impediam 
a livre circulação da água.

De acordo com o ad-
ministrador de Samambaia, 
Gustavo Aires, a ajuda do 
GDF Presente é fundamental 
para deixar mais eficiente o 
serviço de limpezas de boca 
de lobos, que é executado 
continuamente durante todo 
o ano. “Com esse apoio foi 
possível intensificar a realiza-
ção dos serviço na cidade. O 
objetivo das equipes é visitar 
o máximo de endereço pos-
síveis e, até o término desta 
semana, concluir todos os 
endereços solicitados por 
meio da Ouvidoria”, explica.

EM BOA HORA
Preocupado com o acú-

mulo de lixo na galeria de 
águas pluviais da lagoa Cane-
la-de-Ema, o administrador de 
Sobradinho II, Osmar Felício, 
ressalta que a ação conjunta 
entre o GDF Presente e a ad-
ministração  vem em boa hora.
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Ao todo, 95 locais foram autuados por descumprir regras de combate à Covid-19

Divisa segue vistoriando bares e restaurantes do DF
A Diretoria de Vigilância 

em 881 bares e restaurantes em 
todo o DF no mês de agosto. A 

as medidas de segurança e pre-
venção contra o coronavírus, 
além do cumprimento às novas 
normas sanitárias. Alguns es-
tabelecimentos descumpriram 
exigências e foram punidos.

No mês em questão, 95 
estabelecimentos foram autua-
dos, com multa que pode variar 
entre R$ 4 mil e R$ 20 mil. 
Com irregularidades, 15 locais 
foram interditados por oferece-
rem risco iminente à saúde do 
consumidor e de contágio.

“Cerca de 20% dessas vis-
torias são demandas de denún-
cias, principalmente para veri-

restaurantes e tabacarias que 
funcionam à noite”, informou 
a gerente de Fiscalização da 
Divisa, Márcia Olivé.

VIGILÃNCIA SANITÁRIA SAMAMBAIA E SOBRADINHO

MAIS EMPREGOS

De acordo com a gestora, 
os principais problemas encon-
trados envolve a circulação de 
pessoas sem máscaras, aglo-
meração e condições precárias 
de higiene nos locais visitados.

REABERTURA
Os bares e restaurantes do 

DF reabriram suas portas em 

quarentena. Caso queiram se 
manter em atividade, esses 

estabelecimentos precisam 
seguir uma série de regras cujo 

agentes do Governo do DF.
Entre elas a higiene rigo-

rosa antes e depois do uso dos 
clientes, mesas a 2 metros de 
distância umas das outras e o 
funcionamento limitado a 50% 
da capacidade total do bar ou 
restaurante. Além disso, os 
donos dos estabelecimentos 
comerciais devem priorizar 
a ventilação natural do local 
– evitando, assim, o uso de 
ar-condicionado, potencial di-
fusor do vírus.

A população pode colabo-
rar com denúncias, por meio 
da Ouvidoria 160, sempre que 
houver desrespeito às normas 
de distanciamento social e hi-
giene. A Divisa conta com 130 

e 22 núcleos de inspeção. As 
ações também são feitas aos 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

tilizar uma atividade lú-
dica para reforçar junto 
aos acolhidos as medidas 
de prevenção contra a 

Covid-19. A ideia é garantir 
que os moradores em situação 
de rua que vivem no alojamen-

Nelson Piquet tenham acesso 
a informações corretas sobre a 
doença e possam eles mesmos 
tomar as medidas necessárias 
para evitar a disseminação do 
novo coronavírus.

Essa foi uma das atividades 
realizadas pelos residentes da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) que atuam semanalmente 

na unidade por meio de uma 
parceria da Fiocruz Brasília 

-

responsável pelo alojamento 

Por meio desse Plano de 
Ação Interinstitucional para 

Rua, os estudantes de medicina 
colaboram com as unidades de 

os dois alojamentos temporários 
– do Plano Piloto e de Ceilândia 
–, na prevenção da Covid-19 e 
nos atendimentos médicos.

cerca de 15 acolhidos do Alo-

-
param de uma roda de conversa 
sobre o novo coronavírus, onde 
os residentes da Fiocruz Brasília 
interagiam com os usuários e 

por meio placas, por exemplo, 
mostrando o que é verdade e o 
que é mito em relação à doença.

-

ma bem dinâmica, então, os 
usuários participaram mais. Os 
residentes da Fiocruz Brasília 
apresentaram slides com ima-
gens, trouxeram as plaquinhas 
onde os acolhidos puderam dar 
a opinião deles, falando se a 
informação sobre a Covid-19 era 
mito ou verdade. Foi muito posi-
tiva a atividade”, destaca Lucas 
Viana Nunes, chefe de plantão 
diurno do Instituto Tocar, or-
ganização da sociedade civil 
que administra o Alojamento 

Desde que foi instalada, a 
-

deu, em média, 530 acolhidos.

U

Em parceria com a Secretaria, residentes da Fiocruz Brasília que atuam na unidade fazem roda de conversa sobre o coronavírus e ações educativas

FOTO: DIVULGAÇÃO

Sedes promove ação entre acolhidos no
IDEIA é garantir a quem 
vive no alojamento o 
acesso a informações 
corretas sobre Covid-19 autódromo

530
PESSOAS

MÉDIA DE ACOLHIDOS NO ALOJAMENTO 
DO AUTÓDROMO DESDE QUE FOI ABERTO
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ZOONOSES ESTÁ COM 15 CÃES 
DISPONÍVEIS PARA ADOÇÃO

Com a pandemia da 
Covid-19 e a solidão provo-
cada pelo isolamento social, 
poucas visitas e sem muitas 
distrações, que tal adotar um 
bichinho de estimação para 
alegrar o dia a dia? O canil 
da Gerência de Vigilância 
Ambiental de Zoonoses, da 
Secretaria de Saúde, está 
com 15 cães disponíveis e 
aptos para adoção.

São todos machos e 
adultos à espera de um novo 
dono e um novo lar. Os cães 
já realizaram exames para 
leishmaniose e foram vacina-
dos para raiva. Estão todos 
em excelentes condições 
para serem adotados.

O cidadão que deseja 
adotar um amigo peludo 
deve comparecer à Diretoria 
de Vigilância Ambiental, no 
Noroeste. O horário de visi-
tação é das 11h às 17h, de 
segunda a sexta-feira. 

“Para adotar, é necessário 

apresentar documento de 
identificação com foto, ter 
acima de 18 anos e assinar um 
termo de responsabilidade se 
comprometendo a cuidar bem 
do animal”, explica o gerente 
da Zoonoses, Rodrigo Menna.

Além disso, o novo dono 
precisa se comprometer a 
manter o ambiente do animal 
(canil) limpo e dar carinho 
e atenção por toda vida. 
Também é preciso realizar 
exames anuais, aplicar as 
vacinas necessárias e admi-
nistrar vermífugo – além de 
aplicar remédio contra pulga, 
carrapato e repelente de 
flebótomo, conhecido como 
mosquito palha, transmissor 
do parasita da leishmaniose 
visceral canina.

No momento da adoção, 
o interessado recebe orienta-
ções quanto à guarda respon-
sável de animais domésticos 
e às medidas de prevenção e 
controle de doenças.

BICHOS DE ESTIMAÇÃO

As sinalizações contêm vários tipos de informação

São 230 mil ipês roxos, amarelos, rosa, brancos e verdes espalhados pelo DF

DIA DO CERRADO

FOTO: JARDIM BOTÂNICO

As trilhas do Jardim Bo-
tânico de Brasília (JBB) agora 
estão sinalizadas. Os banners 
com detalhes dos percursos que 
somam mais de 25 quilômetros 
trazem informações sobre dis-
tância, tipo de vegetação, grau 
de dificuldade, acessibilidade 
e atividade a que se destina 
(caminhada ou ciclismo).

Além disso será possível 
acessar os mapas por meio 
de QR CODE, que facilitará a 
localização do início e do fim dos 
trajetos. As placas foram instala-
das, nesta terça-feira (8), como 
parte das comemorações do Dia 
do Cerrado, em ato que contou 
com a presença do secretário 
de Meio Ambiente, José Sarney 
Filho, e da diretora-executiva do 
JBB, Aline De Pieri.

A iniciativa visa estimular 
a visitação e atender a uma 
demanda antiga dos visitantes, 
que ficou ainda mais evidente 
durante a pandemia. Para a 
diretora-executiva do JBB, as no-
vas sinalizações vão incentivar a 
prática esportiva ao ar livre e dar 
mais segurança aos usuários.

“Sabemos que o contato 
com a natureza faz muito bem 
à saúde, ainda mais em mo-
mentos como esse que estamos 
vivendo. E nada melhor do que 
fazer a entrega desse material 
durante a Semana do Cerrado. 
Acreditamos que quanto mais 
as pessoas têm contato com 
o meio ambiente, mais elas 
entendem a importância da 
preservação”, diz Aline De Pieri.

A equipe do JBB mapeou 
seis trilhas na área de visitação. 
A mais curta tem 345 metros 
e mais longa 12 quilômetros. 
Os banners estarão fixados na 
entrada de cada uma delas e, 
antes de iniciar a caminhada 
ou o pedal, o visitante poderá 
acessar, por meio do celular, 
o mapa de todo o trajeto no 
Google Maps.

“Pensamos em facilitar a 
atividade, unindo tecnologia e 
natureza. Estamos tão familia-
rizados com esses equipamen-
tos… Por isso, nada melhor 
do que conhecer mais sobre o 
Cerrado usando o celular e a 
internet”, reforça Aline De Pieri.

No Jardim Botânico, 
seis trilhas agora 
estão sinalizadas
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Ipês dão um colorido especial ao DF na seca
Enquanto a primavera se 

-

-

-

NATUREZA VIVA

-
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PARQUE DOS IPÊS

Codhab convoca 
candidatos para 
entregar documentos  

A Companhia de Desen-
volvimento Habitacional do 
Distrito Federal (Co dhab-DF) 
convoca os 700 primeiros 
candidatos que manifestaram 
interesse no empreendimento 
Parque dos Ipês ( também 
conhecido como Bairro Crixá) 
para formalizar cadastro único 
e dossiê a ser encaminhado 
à Caixa Econômica Federal. 
Cabe à instituição bancária 
fazer a análise de conces-
são para o financiamento do 
imóvel.

O comparecimento do 
candidato deverá ser agendado 
por meio de mensagem de 
celular SMS, a ser enviada 
pela Codhab, ou pelo portal 
eletrônico www.codhab.df.gov.
br/pagina/44.

O atendimento será reali-
zado de segunda a sexta-feira 
até 30 de setembro, das 8h 
às 16h, na própria sede da 
companhia.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ação itinerante é a 2ª fase do programa Sua Vida Vale Muito. A primeira foi a Hotelaria Solidária, que hospedou 300 idosos no Brasília Palace Hotel

Programa faz cerca de 500 atendimentos em

-

-

C

FORÇA-TAREFA voluntária 
de profissionais passa 16 
dias na cidade e orienta a 
população, especialmente a 
se proteger contra a Covid

SUA VIDA VALE MUITO ITINERANTE

Ceilândia
-

-
taria transporta os serviços em 

-

-

-
-

-
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LULA CANDIDATO 

DESVIOS MILIONÁRIOS

TESTAGEM

CEB E OS
“GATOS”

O EX-PRESIDENTE Lula está disposto a se candidatar 
à Presidência da República na próxima eleição. Tanto que 
no pronunciamento do dia 7 de setembro, Lula se colocou 
à “disposição do povo brasileiro para reconstruir o País”.

DEPOIS de circular com desenvoltura pelos pa-
lácios do poder, o ex-advogado do presidente Jair 
Bolsonaro, Frederick Wassef passou a ser alvo da en-
fraquecida Operação Lava Jato. Agora são supostos 
desvios de recursos milionários do Sistema S do Rio.

A TESTAGEM dos casos de co-
ronavírus no DF devem continuar 
apenas nas Unidades Básicas de 

Saúde. O secretário de Saúde, Osnei 
Okumoto explica que a contratação 

de postos no modelo drive-thru 
foi cancelada por decisão judicial 
após suspeitas de irregularidades.

COM um prejuízo anual calculado em 
mais de R$ 96 milhões, a CEB decidiu 
atacar o furto de energia, o popular “gato”, 
uma prática de décadas no DF. Um contrato 
com empresas terceirizadas foi assinado 
com o objetivo de combater a irregularidade. 
As cidades de São Sebastião, Taguatinga, 
Guará, Lago Sul, Gama, Brazlândia e Pla-
naltina lideram a ocorrência de “gatos”.

FOTO: JOSÉ CRUZ/EBC

JABUTI
CALOTEIRO
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Um dos alvos é o advogado de Lula, Cristiano Zanin

Nova fase mira
Sistema S e advogados 
de Lula e Bolsonaro

Em mais uma fase da ope-
ração Lava Jato, a Polícia Fe-
deral cumpre na manhã desta 
quarta-feira (9) mandados de 
busca e apreensão em endereços 
ligados a suspeitos de tráfico de 
influência no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e no Tribunal de 
Contas da União (TCU). A ope-
ração, chamada de “E$quema 
S” investiga o desvio de R$ 151 
milhões das seções fluminenses 
do Sesc, Senac, e Fecomercio 
– entidades que operam com 
recursos públicos federais.

As buscas, que ocorrem 
em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Distrito Federal, se basearam na 
delação premiada de Orlando Di-
niz, ex-presidente da Fecomercio 
no Rio de Janeiro, e que teve sua 
delação homologada na semana 
passada pelo juiz Marcelo Bretas. 
Um dos endereços alvos da ação 
policial é o escritório Teixeira, 
Martins Advogados, responsáveis 
pela defesa do ex-presidente Lula 
na própria Lava Jato.

Roberto Teixeira e Cristiano 
Zanin, sócios do escritório, esta-
riam diretamente envolvidos no 
esquema de influência, segundo a 
delação feita por Diniz. Outra banca 
citada por Diniz é o de Frederick 
Wassef, advogado da família do 
presidente da República Jair 
Bolsonaro, também alvo de busca 
e apreensão nesta quarta-feira.

O Ministério Público Federal 

afirma que o alto valor destinado 
pelos órgãos a escritórios de 
advocacia – R$ 355 milhões entre 
2012 e 2018– chamou a atenção 
dos procuradores da força-tarefa 
da Lava Jato no Rio de Janeiro.

A investigação concluiu que o 
grupo criminoso produzia contra-
tos falsos entre estes escritórios 
de advocacia e o sistema S, em 
troca de facilidades no Conselho 
Nacional do Sesc Nacional, no 
TCU e no STJ. A denúncia acusa 
o ex-ministro do STJ César Asfor 
Rocha e de seu filho, Caio César 
Vieira Rocha, de receberem 
R$2,6 milhões para exercer 
influência em casos no STJ.

Outro que o Ministério Pú-
blico acusa de receber valores 
indevidos é Eduardo Martins, 
filho do atual presidente da corte, 
Humberto Martins. Segundo os 
procuradores, Eduardo recebeu 
R$ 42,9 milhões em 2014, para 
influenciar em dois casos no STJ. 
O valor total, que teria chegado a 
Martins por meio da contratação 
de escritórios de terceiros, seria 
de R$ 77,5 milhões.

A esposa do ex-governador 
do Rio de Janeiro Sergio Cabral, 
Adriana Ancelmo, foi acusada 
de desviar R$ 17,7 milhões em 
recursos destas entidades para 
o advogado Tiago Cedraz, tam-
bém por serviços de advocacia 
jamais prestados. Tiago é filho do 
ministro do TCU Aroldo Cedraz.

LAVA JATO

Mais de 400 pessoas se 
inscreveram no edital de seleção 
de conselhos regionais de Cultura 
(CRCs) – triênio 2021/2024, lan-
çando pelo Conselho de Cultura do 
Distrito Federal (CCDF). Encerrada 
em 23 de agosto, a concorrência 
contabilizou 444 candidatos de 
todas as regiões administrativas 
(RAs). Das 33 RAs, 25 (76%) 
atingiram quórum (mínimo de nove 
inscritos) para formar democrati-
camente os CRCs.

Mesmo em período de pan-
demia da Covid-19, que deter-
minou processo eleitoral remoto, 
o volume de inscrições cresceu 
consideravelmente em relação aos 
editais anteriores. “Em 2016/2017, 
foram 233 inscritos”, compara o 
presidente do CCDF, Wellington 
Abreu. “Temos, hoje, 87% do DF 
envolvidos nessa eleição on-line. 
Há muito a comemorar”.

Previsto na Lei Orgânica da 
Cultura (LOC), o CCDF é um 
órgão deliberativo com a missão 
de fortalecer e aprofundar o 
Sistema de Arte e Cultura do 
DF (SAC-DF) ao trazer a voz da 
sociedade civil para a construção 
coletiva das políticas públicas 
destinadas à cultura. As eleições 
refletem um esforço conjugado 
do CCDF, da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa (Secec) 
e da comunidade artística.

Após a homologação dos 
habilitados, realizado na sexta-
-feira (6), permanece aberto, até a 
próxima segunda (11), o período de 
interposição de recursos.  A partir 
desse momento, a mobilização será 
feita diretamente pelo candidato/
candidata, em campanha que 
pode eleger titulares e suplentes 
dos CRCs. Com eleições marcadas 
entre os dias 21 deste mês e 2 
de outubro, o processo eleitoral 
prevê que os novos conselheiros 
regionais tomem posse entre 16 
de novembro deste ano e 8 de 
janeiro de 2021.

RECORDE DE 
INSCRITOS PARA 
ELEIÇÃO DE 
CONSELHOS REGIONAIS

REPRESENTANTES
FOTO: GLOBO/REPRODUÇÃO

A União autoriza a venda de 31 apartamentos funcionais em Brasília por até R$ 1 milhão

União coloca 31 imóveis funcionais

à venda
Ministério da Econo-
mia colocou à venda 
31 imóveis funcionais, 
localizados no Plano 

Piloto, em Brasília. Os apar-
tamentos serão vendidos por 
meio de concorrência pública 
e chegam a custar R$ 1 mi-
lhão (SQS 102). O valor de 15 
deles não foi detalhado.

A maioria dos imóveis 
está na Asa Sul, na SQS 102. 

O

OS APARTAMENTOS 
estão localizados 
no Plano Piloto. O 
imóvel de menor valor 
custa R$ 733 mil

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

O de menor valor informado 
custa R$ 733 mil. A próxima 
concorrência eletrônica está 
prevista para o dia 22 de se-
tembro, e as demais ocorrem 
até 28 de outubro.

Os interessados na aqui-
sição dos bens devem fazer a 
proposta pela internet, no site 
do governo federal, e anexar 
o comprovante de caução, 
na quantia correspondente a 
5% do valor do imóvel. Se o 
lance não for o vencedor, o 
dinheiro será devolvido.

Em uma publicação no Di-

desta quarta-feira (9), a Se-
cretaria de Coordenação de 
Governança do Patrimônio 

de Economia, informou que 
pelo menos oito imóveis têm 
uma área de até 150 metros 
quadrados (m²). Os demais 
chegam a até 181,11 m². O de 
maior área está localizado na 
SQN 106.

OUTROS ESTADOS
Além dos imóveis em 

Brasília, a publicação do 

dois apar tamentos à ven-
da em Porto Alegre (RS) 
e outros quatro em Campo 
Grande (MS).

Ainda não há data para 
licitação. Antes, os aparta-
mentos devem passar por pe-
rícia para o estabelecimento 
de preço.

ESTÁ na mesa do presidente Jair 
Bolsonaro um projeto apelidado de “jabuti 
caloteiro”, que anula as dívidas tributárias 
de igrejas, a maioria evangélicas. O impac-
to nas contas públicas é de mais de R$ 1 
bilhão. Esses débitos estão acumulados após 
fiscalizações e multas aplicadas pela Receita 
Federal. O deputado federal David Soares 
(DEM-SP), filho do pastor RR Soares, foi o 
autor da emenda que gerou este benefício 
às igrejas. Em tempos de pandemia, um 
calote de R$ 1 bilhão é algo impensável. 
O problema é que Bolsonaro é evangélico 
e vem sofrendo inúmeras pressões. Nas 
redes sociais, internautas cobram do PCdoB 
e PT os votos dados ao projeto jabuti.

O PRESIDENTE Jair 
Bolsonaro abandonou a 
bandeira do combate a 
corrupção. O motivo parece 
ser bem simples: as várias 
frentes de investigação 
contra o clã Bolsonaro.

A 2ª TURMA do 
Supremo Tribunal Federal 
vem se transformando 
numa espécie de paraíso 
para muitas pessoas 
com problemas com a 
justiça. Em se tratan-
do do STF qualquer 
raciocínio apressado 
pode ser equivocado.

A RECÉM lançada 
marca de hotéis Like 
Ü optou por fechar 
suas atividades em 

Goiânia. Nesses meses 
de pandemia, o hotel 
só acumulou dívidas. 

No melhor mês, o 
faturamento ficou um 
pouco acima de R$ 
20 mil, muito aquém 

das necessidades para 
fechamento das contas, 
lamenta Valéria Farias, 

CEO da empresa.

O EX-JUIZ Sérgio Moro está convencido 
de que a Operação Lava Jato vive um mo-
mento de “reação do sistema”. Na visão do 
ex-ministro da Justiça, é necessário “construir 
melhores sistemas que garantam indepen-
dência e autonomia dos órgãos de controle 
para que nós tenhamos um cenário melhor”.

A APRESENTADORA do SBT Brasil, 
Rachel Sheherazade, foi demitida. Ela já 
foi avisada que o seu contrato não será 
renovado após nove anos. A demissão faria 
parte do processo de aproximação do SBT 
com o governo de Jair Bolsonaro, que a jor-
nalista vinha criticando nos últimos meses.

Investigações

“Paraíso”

HOTÉIS

Reação

Demissão
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Paulo Guedes comentou a mu-
dança na relação com o presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), tornada pública na 
última semana. Segundo ele, os dois 
tiveram “um ou outro desalinhamento, 
mas é natural”. O economista alega 
que o descompasso teria ocorrido 
porque ele tem de proteger a União 
e Maia só pensa na reforma tributária.

Guedes argumenta que a União 
já descentralizou verbas para estados 

e municípios após a promulgação do 
Fundeb e que Maia estaria em con-
versas com governadores e prefeitos 
para instituir um fundo de R$ 480 
bilhões, mas que este dinheiro não 
existe mais. “Tive de dizer ao presi-
dente da Câmara só o seguinte: Olha, 
não posso ficar agora mandando 
técnicos meus para bolarem uma 
reforma totalmente desalinhada com 
o que já aconteceu aconteceu e vai 
acontecer”, argumentou.

ATRITO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA

POLÍTICA
FOTO: MARCELO CABRAL/ABR

FOTO: ANTÔNIO CRUZ/ABR FOTO: WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO

Paulo Guedes sai em defesa da valorizaçao da ‘meritocracia’

Com o empate, a ação penal contra Romero Jucá e Valdir Raupp vem para a capital federal

Guedes
defende 
aumento
do teto 
salarial

ministro da Economia, 
Paulo Guedes, defendeu 
nesta quarta-feira (9) o 
aumento do teto salarial 
do funcionalismo públi-

co para valorizar a “merito-
cracia” e tentar reter os bons 
servidores. Pela lei, nenhum 
salário do funcionalismo pode 
ser maior que o dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), atualmente de R$ 39,2 
mil.

Guedes participou de um 
debate virtual sobre a reforma 
administrativa, promovido 
por uma instituição de ensino 
superior de Brasília. O ob-
jetivo da reforma, de acordo 
com a equipe econômica, é 
modernizar a máquina pú-

do setor. O texto, enviado na 

O

MINISTRO da Economia 
considera um ‘absurdo’ 
os valores pagos
para funcionários
da ‘alta administração’

FUNCIONALISMO

ADMISSÃO 
Para ele, a diferença de salá-

rio entre quem acabou de entrar 
na carreira e os que chegaram ao 
ápice é baixa, o que, segundo o 
ministro, atrapalha a meritocra-
cia. Guedes disse que o modelo 
de pagamentos de salários no 
serviço público brasileiro é “qua-
se socialista”. Além do aumento 
do teto, ele defendeu salários de 
admissão mais baixos.

“Tem que haver uma enorme 
diferença de salários, sim, na 

administração pública brasilei-
ra. Quantos chegam ao Supremo 
Tribunal Federal? Quantos 
chegam ao TCU?”, questionou 
o ministro. “É uma distribuição 
quase socialista. A dispersão 
de salário entre um salário do 
Supremo e recém egresso na 
carreira do Judiciário é ridicu-
lamente baixa. Não pode haver 
essa dispersão tão baixa. Isso é 
uma negação de toda merito-
cracia que existe ao longo dessa 
carreira”, completou.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL

A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida SBRA, por sua Presidente, 
a Doutora Hitomi Miura Nakagawa, em atendimento ao disposto do artigo 20 
de seu Estatuto Social, CONVOCA todos os seus associados a comparecer 
à assembléia geral que se realizará ON LINE pela plataforma Zoom no dia 24 
de setembro de 2020, tendo inicio às 18:30h. A assembléia se considerará 
instalada em primeira convocação quando estiverem presentes a totalidade 
dos associados e em segunda convocação, 30(trinta) minutos depois, com 
os associados regularmente inscritos na sociedade e estando em dia com a 

-
tal. Por questões de segurança, no dia 21/09/2020, os associados receberão 
o link Zoom da reunião, por e-mail, sendo que a forma de assinatura digital 
será fornecida aos participantes durante o evento. A Assembléia Geral ora 
convocada tem como objetivo que os associados discutam e deliberem sobre 
a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas;

4. Outros assuntos de interesse da SBRA.

Brasília, 02 de setembro de 2020.
.
Hitomi Miura Nakagawa
Presidente da SBRA

PUBLIQUE AQUI
SEUS EDITAIS

61 3344-9063
3344-9064

www.brasiliaagora.com.br bsbagora@gmail.com

FOTO: LUÍS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Maia e Alcolumbre elogiam a gestão de Toffoli 

TROCA DE COMANDO

O presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), disse nesta quarta-
fei ra (9 ) que a gestão 
do ministro Dias Toffoli à 
frente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) foi marcada 
pela atuação contra aque-
les que queriam “calar” os 
poderes da República.

Toffoli foi homenagea-
do em sessão na Câmara. 
Ele deixa a presidência da 
Corte nesta quinta (10), 
após o fim do mandato de 
dois anos, e será substitu-
ído pelo ministro Luiz Fux.

“A principal marca de 
sua gestão, o compromisso 
com o Estado democrático 
de direito, a coragem e 
altivez para defender as 
instituições daqueles que, 
abusando de seus direitos 
procuram, não criticar, mas 
constranger, ameaçar e, 
por fim, calar os poderes da 
República”, afirmou Maia.

O presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), também presente 

à homenagem, elogiou a 
ação de Toffoli no inquérito 
das fake news. O inquérito 
foi aberto no ano passado, 
por decisão do ministro, 
para investigar ameaças 
ao STF e a disseminação 
e produção organizadas de 
informações falsas.

“Reconhecer e des-
tacar sua defesa pela 
verdade, com a instauração 
do inquérito, buscando 
coibir a disseminação cri-
minosa de material cujo 
único objetivo é arruinar 
as instituições, diminuir 
a democracia, arruinar 
as pessoas e promover o 
ódio no nosso país. Isso 
todos nós combatemos 
veementemente”, disse o 
presidente do Senado.

Ainda segundo Alco-
lumbre, Toffoli adotou uma 
postura corajosa. “Cora-
gem dos grandes líderes, 
quando a nação estava 
assustada em meio a tan-
tas agressões e em meio a 
tanta desinformação”.

Maia elogia gestão 
de Dias Toffoli
à frente do STF

RECIPROCIDADE MARCA DISCURSO DE TOFFOLI 
Em seu discurso, o presi-

dente do STF agradeceu aos 
presentes e defendeu o diálogo 
como forma de solução de 
conflitos entre os poderes. 
“Devemos temer a ausência do 
diálogo. A quem interessa que 
os poderes estejam brigando, 
estejam divergindo e que não 
possam se sentar à mesa para 
dialogar?”, questionou.

Toffoli fez elogios ao Con-
gresso e disse que o Legislativo 
manteve-se firme na defesa das 
conquistas da Constituição de 
1988. Sem citar exemplos es-
pecíficos, ele mencionou “sérios 
ataques” sofridos pelas institui-
ções democráticas nos últimos 
anos. “O Congresso se manteve 
resoluto na defesa da demo-
cracia brasileira, não se vergou 
na defesa das conquistas que 
aqui mesmo foram colocadas 
e promulgadas na constituição 
de 1988, sobretudo diante dos 
sérios ataques às instituições 

democráticas e republicanas 
ocorridos nos últimos anos. 
Não só às instituições, mas a 
cada um de nós, aos nossos 
familiares, atentando atingir 
valores, tentando atingir as 
instituições. Não foram ataques 
a nós, foram às instituições, o 
que não se pode tolerar”.

Toffoli também exaltou o 
papel do Supremo na proteção 
à democracia e no combate à 
intolerância e ao ódio. “Defen-
demos a democracia e suas 
salvaguardas, repudiamos o 
ódio e a intolerância política, 
pugnando sempre pelo debate 
construtivo e transformador. 
Com altivez e independência, 
estabelecemos um diálogo 
franco e propositivo com os 
poderes da República, com as 
instituições essenciais à Justiça. 
Ministério Público, advocacia 
privada, pública e defensoria. 
Com as demais instituições e a 
sociedade”, afirmou.

TRANSPETRO

EMPATE NA 2ª TURMA DO STF FAVORECE JUCÁ E RAUPP

Com novo empate em 2 a 
2, a Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal decidiu 
na terça-feira (8) retirar da 
Justiça Federal no Paraná 
uma ação penal contra os ex-
-senadores Romero Jucá (RR) 
e Valdir Raupp (RO), ambos 
do MDB.

A Segunda Turma do STF 
vem fazendo julgamentos 
com quatro dos cinco minis-
tros — Celso de Mello está 
em licença médica. Com 
o empate, prevalece o en-
tendimento favorável aos 
investigados, e o caso será 
redirecionado para a Justiça 
Federal do Distrito Federal.

Nesse processo, Raupp e 
Jucá viraram réus em maio 
deste ano, por cor rupção 
passiva e lavagem de dinhei-
ro. O caso envolve um su-

semana passada ao Congresso, 
não estabelece mudança no 
teto salarial. Guedes defende 
a alteração como uma medida 
a ser tomada no futuro.

“Nós deveríamos ser mais 
meritocráticos nisso. A Pre-

-

mais do que recebem hoje pela 
responsabilidade do cargo, 
pelo peso das atribuições, pelo 
mérito em si para poder chegar 
em uma posição dessas”, argu-
mentou o ministro.

Guedes disse ainda que 
considera um “absurdo” os 
salários da “alta administra-
ção” do país, pois os considera 
“muito baixos”, o que facilita 
que a iniciativa privada tire 
do serviço público bons ser-
vidores. “Acho um absurdo os 
salários da alta administração 
brasileira, acho que são muito 
baixos. Muita gente preocu-
pada com o teto, a minha pre-
ocupação é ao contrário. Para 
preservar pessoas de qualidade 
no serviço público, como te-
nho visto aqui em Brasília”.

posto esquema de corrupção 
na Transpetro, subsidiária da 
Petrobras.

Ex-senadores pelo MDB, 
os dois, segundo o Ministério 

Público Federal, teriam recebi-
do propina de empresas como a 
NM Engenharia e a Odebrecht 

-

política, garantiriam às emprei-
teiras a continuidade de contratos 
e futuros convites para licitações. 
Ambos negam as acusações.
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Benefícios para o paciente e os familiares

BOMBEIROS VASCULHAM FERROS-VELHOS EM BUSCA DO MOSQUITO
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Bombeiros vão monitorar também depósitos de reciclagem e borracharias

Para monitorar pontos com 
características de risco para 
proliferação do mosquito Aedes 
aegypti, como ferros-velhos, 
depósitos de reciclagem e bor-
racharias, o Corpo Bombeiros 
Militar do Distrito Federal 
(CBMDF) começou a Opera-
ção Pontos de Controle. A ação 
ocorre em parceria com a Vigi-
lância Ambiental, da Secretaria 
de Saúde, por meio do Grupo de 
Trabalho de Combate à Dengue

“Vamos visitar pontos já 
identificados e monitorá-los, 
antes do período chuvoso. O 
objetivo é eliminar possíveis 
criadouros e impedir a disse-
minação de arboviroses, como 
dengue, chikungunya e zika”, 

Objetivo é promover atividades junto a escolas de todo o Brasil

TURISMO CÍVICO

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

a última quinta-feira (3) a 
equipe do Núcleo de Aten-
ção Domiciliar (NRAD) 
do Paranoá partiu para 

mais um atendimento. O pa-
ciente da vez é José Ghetti, de 
83 anos, que se encontra acama-
do e necessita de cuidados mé-
dicos. Sua esposa, Elba Ghetti, 
59 anos, é quem recebe os pro-

escadaria até onde seu José se 
encontra. Esses cuidados espe-
ciais se repetem há cinco anos, 
devido à condição já debilitada 
do paciente.

“Já conheço todo mundo. E 
é só ligar que eles estão prontos 
a chegar. É uma mão de Deus”, 
conta dona Elba. “Eles não me 
deixam, é só chamar que chega. 
Qualquer coisa que eu precisar 
que eles tiverem lá de material 
passa com prazer e vem em 
casa. Me conhecem até pela 
voz”, relata a esposa.

Com todo o cuidado que a 
pandemia exige, a equipe exa-
mina e realiza os procedimen-
tos com o paciente. “Ele está 
acamado e com demência, uma 
doença progressiva, e também 
com o Mal de Parkinson. Então, 
surgiu uma lesão nele – e dela 
se exigiu uma biópsia”, relata a 
médica do núcleo, Maria Luíza 
Bezerra. 

A médica destaca, também, 
que o diferencial do NRAD é 
o atendimento humanizado. 
Os pacientes atendidos pelo 
Núcleo, no geral, são pessoas 
debilitadas, de média a alta 
complexidade, mas que não ne-
cessitam internação hospitalar.

A superintendente da Re-
gião de Saúde Leste, Raquel 
Belvilaqua, ressalta que o 
atendimento domiciliar é be-

quanto para a família dele e, 
claro, para o sistema público 
de saúde. “O paciente tem 
menos riscos de infecções 
e reinternações. Saindo do 
hospital, ele desocupa o leito 
e diminui os custos de uma 
internação”. A região possui 

dois núcleos: um no Paranoá e 
outro em São Sebastião.

A equipe é formada por 
médico, fisioterapeuta, nu-
tricionista, enfermeiro, fono-
audiólogo, técnico de enfer-
magem. Além das visitas de 
acompanhamento, também 
são realizadas coletas de ma-
teriais de exames em casa. 

As equipes também fazem 
curativos e antibioticoterapia 
para evitar uma nova hospi-

talização. Com a pandemia 
do novo coronavírus, a equi-
pe também está realizando 
telemonitoramento semanal-
mente.

O NRAD do Paranoá aten-
de 44 pacientes com inter-
nação domiciliar, sendo que 
mais três poderão receber 
acompanhamento quando 
deixarem o hospital. Só neste 
ano, já entraram 12 novos 
pacientes.

N

Profi ssionais do 
NRAD fazem visitas a 
pacientes que necessitam 
de cuidados especiais

Com todo o cuidado que a pandemia exige, a equipe examina e realiza os procedimentos com o paciente
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internações ESTUDANTES DE TODO O PAÍS
PODERÃO CONHECER BRASÍLIA

ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS 
REABREM EM 128 MUNICÍPIOS

Com o objetivo de asse-
gurar o acesso do público 
escolar de todo o país para 
conhecer a capital federal, 
seus monumentos, fatos e 
características, o Governo 
do Distrito Federal e o Mi-
nistério do Turismo assinam, 
nesta quinta-feira (10 ), 
um Acordo de Cooperação 
Técnica para valorizar a 
memória política e a História 
do Brasil, visando fortalecer 
a conscientização cidadã 
dos jovens brasileiros.

A cerimônia será às 
9h30, na Casa de Chá, na 
Praça dos Três Poderes, e 
contará com as presenças 
do ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio; do 
vice-governador do Distrito 
Federal, Paco Brit to, e 
da secretária de Turismo, 
Vanessa Mendonça.

ESPÍRITO CÍVICO
O programa Brasília, 

nossa capital – Turismo 
cívico-pedagógico para o 
Brasil e para o mundo está 
inserido no conjunto de 

ações da Secretaria de Tu-
rismo (Setur) voltadas para 
estimular o espírito cívico.

O programa desenvol-
verá ações de promoção 
de Brasília como capital 
do país, cidade plane-
jada, sede dos poderes 
da República e palco das 
principais decisões da vida 
política, econômica e cul-
tural do Brasil – além de 
ressaltar a importância de 
seu reconhecimento pela 
Organização das Nações 
Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco) 
como Patrimônio Cultural 
da Humanidade e de Cidade 
Criativa do Design.

PLANO DE TRABALHO
O acordo, que não en-

volve a disponibilização 
de recursos financeiros, 
terá vigência de 30 me-
ses, com possibilidade de 
prorrogação. A partir de 
sua assinatura, o plano de 
trabalho com as ações do 
programa será detalhado e 
implementado.

Escolas das redes pública 
e privada voltaram a funcionar 
em 128 municípios paulistas A 
autorização dada pelo governo 
estadual permite a retomada 
de apenas parte das atividades 
presenciais, como aulas de re-
forço e recuperação, orientação 
de estudos, tutoria pedagógica; 
plantão de dúvidas, avaliação 
diagnóstica e formativa, ativi-
dades esportivas e culturais e 
acolhimento emocional.

Os municípios gozam de 
autonomia para defi nir o calen-
dário de volta às aulas, já que a 
decisão depende do avanço da 
covid-19 nas regiões. De acordo 
com informações repassadas 

pela Secretaria da Educação 
à Agência Brasil, há cidades 
que haviam aderido à retomada 
das atividades e recuaram, 
como é o caso de Cotia, que 
apresenta curva ascendente 
da doença, já somando 3.644 
casos confi rmados.

As condições para o retorno 
estão previstas no Plano São 
Paulo, que classifi ca os muni-
cípios por cores, conforme os 
índices de covid-19. Segundo as 
regras, para voltar a desenvolver 
atividades presencialmente, as 
unidades escolares devem estar 
localizadas em áreas enquadra-
das na Fase Amarela do plano, 
por 28 dias consecutivos.

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO: RENATO ARAÚJO/AGÊNCIA BRASÍLIA

GUERRA AO AEDES AEGYPTI

Atenção domiciliar evita infecções e

explicou o comandante das 
ações de combate à dengue no 
CBMDF, tenente-coronel Deu-
sdete Vieira.

A primeira cidade a receber 
a ação foi Brazlândia. Nesta 
terça-feira (8), os militares 
estiveram em Ceilândia, onde 

ficarão até esta quinta-feira 
(10). “A prioridade são as regi-
ões administrativas com maior 
incidência das doenças. Mas 
queremos visitar todos os pon-
tos e estar no maior número de 
cidades no DF”, contou Vieira.

BIOLARVICIDA
O trabalho realizado tem 

três fases: inspeção, orientação 
aos proprietários dos ferro-ve-
lhos, depósitos de reciclagem e 
borracharias; orientação e eli-
minação dos focos, caso exista, 
com aplicação de biolarvicida. 
“São produtos biodegradáveis 
e que não agridem o meio 
ambiente e não fazem mal aos 
seres humanos”, diz o coronel. 
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Com a reforma, economia deve chegar a

R$ 300 bilhões
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou 
hoje (9) que a reforma 
administrativa deve gerar 

cerca de R$ 300 bilhões de cor-
tes de gastos, em 10 anos. Ele 
participou de evento virtual 
promovido pelo Instituto de 
Direito Público (IDP) sobre a 
reforma administrativa.

“Nossos cálculos iniciais 
é que essa reforma na forma-

O

AFIRMAÇÃO é do 
ministro Paulo Guedes, 
durante evento virtual 
promovido pelo 
IDP, sobre reforma 
administrativa

CORTE DE GASTOS

PIX REDUZIRÁ 
CUSTOS PARA AS 
EMPRESAS, DIZ BC

BENEFÍCIO SAI 
PARA NASCIDOS
NO MÊS DE ABRIL

A Caixa Econômica Federal 
segue hoje (9) com o segundo 
ciclo de pagamentos das parce-
las do auxílio emergencial. Os 
créditos começaram pelos bene-

dia 28 de agosto, e o pagamento 
será liberado para cerca de 3,9 
milhões nascidos em abril. Essa 
etapa de pagamentos vai até 27 
de outubro.

Neste ciclo, mais três grupos 
foram incluídos: trabalhadores 
que fizeram o cadastro nas 
agências dos Correios entre 2 de 
junho e 8 de julho; trabalhadores 

site da Caixa ou App Caixa Au-
xílio Emergencial de 3 de julho 
a 16 de agosto e foram consi-

que tenham recebido a primeira 
parcela em meses anteriores, 
mas que tiveram o benefício 
reavaliado em agosto.

Os recursos podem ser movi-
mentados por meio do aplicativo 
Caixa Tem. Com ele é possível 
pagar boletos e fazer compras na 
internet e nas maquininhas em 

-
mentos comerciais. O calendário 
de pagamentos do auxílio emer-
gencial é organizado em ciclos 
de crédito em conta poupança 
social digital e de saque em es-

a parcela a que têm direito no 
período de acordo com o mês de 
nascimento. 

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos 
Neto, afirmou hoje (9) que o 
novo sistema de pagamentos 
instantâneos, o Pix, vai reduzir 
os custos para as empresas e 

participou da abertura do semi-

muito importante entender essa 
mudança que estamos passando 

-
cado pela crise, pela pandemia. 
A gente vê o número de paga-
mentos digitais crescendo. Há 

se acelerou em várias áreas”, 

Segundo Campos Neto, 
o custo operacional para as 

facilidade no recebimento de 

um instrumento que faz com 

-

mais margem [de lucro] para 
quem está de um lado e menos 
preço para quem está no outro”, 
destacou.

O Pix entrará em funciona-
mento em 16 de novembro deste 
ano. As transações com a nova 
ferramenta, que funcionará 24 

avançada do código de barras 
lida pela câmera do celular) ou 
com base na chave cadastrada.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

NOVA FERRAMENTA

[cerca de] R$ 300 bilhões, ao 
longo de 10 anos”, disse.

De acordo com o ministro, 
essa estimativa considera a 
reforma como foi enviada ao 
Congresso Nacional, ainda 

ser feitas pelos parlamentares. 
Também foi considerada a taxa 

se aposentam de 60% ou 70% e 

no serviço público. 
Guedes defendeu que o 

teto de salário de carreiras seja 
elevado, para reter talentos 
considerando a meritocracia e 
graus de responsabilidade. Ele 
disse que atualmente os salários 

servidores e é “uma distribui-

O ministro destacou ainda 

que a proposta prevê aumento 
de produtividade e considera 

públicos. “Vamos digitalizar 
todo o serviço público”, disse

PIB CAIRÁ MENOS
No mesmo evento, o minis-

da economia brasileira neste 
ano será ainda menor do que 
as previsões atuais de analistas. 

Ele disse que a atividade econô-
mica está se recuperando mais 
rapidamente do que ele mesmo 
esperava.

Em evento virtual do banco 
suíço de investimentos Credit 
Suisse, Guedes destacou que as 
previsões de queda do Produto 
Interno Bruto (PIB), soma de 
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país, caíram pela 
metade, quando consideradas 

as estimativas no início da 

atualmente entre 4% e 5%. 
“Vai ser menos do que isso. Es-
tamos dando a volta por cima.”

-
tério da Economia para a queda 
do PIB é 4,7%, mas, na semana 
passada, o secretário especial 
de Fazenda, Waldery Rodri-
gues, disse que a estimativa 
deverá ser revisada. “Todos 
os dados que temos indicam 
que o pior já passou”, disse o 
secretário.

O ministro defendeu as re-
formas “estruturais” propostas 
pelo governo, como o pacto 
federativo, com gatilhos para 
o controle de gastos públicos. 
Ele destacou que o cronograma 
de privatizações será reformu-

três, quatro grandes empresas 
a serem privatizadas”..
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Solução

JÁ NAS BANCAS!

LIVRÃOLIVRÃO

e nas
livrarias!

e nas
livrarias!

Já nas
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Já nas
bancas
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/editorapixel
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(?) King
Cole,

pianista e
cantor

Tipo de
discussão

rara na
internet

Matéria-
prima de
chás ter-

mogênicos
"(?), o

Cavaleiro 
Templário",

filme
Unidades

de pronún-
cia dos

fonemas

"(?) S.A.",
sucesso 
da banda
O Rappa

Entidade 
como Hera
e Afrodite

(Mit.)

Eduardo
Cunha: 

foi preso
em 2016

(?) Rousey,
expoente
do MMA
feminino

"O Peque-
no (?)",

música de
Martinho

Romero
Britto,
artista

plástico

Argila
usada em

pintura

Anne (?):
escreve
livros de

terror

Número de
jogadores
de linha no
handebol

Desinência
verbal do
infinitivo

Indústria
automo-
bilística
italiana

Atitude
arrogante 
de pessoas

famosas

Cantor do
álbum

"Prisma"

Matriarca
da "Família
Dinossau-
ro" (TV)

Isaurinha
Garcia,
cantora

brasileira

Eduardo
Suplicy,
vereador

paulistano

Obra que
se tornou
sinônimo

de dicioná-
rio no Brasil

Avaliação
escolar
Érbio

(símbolo)

Marca do verão
Produção como "Ra-
ça", sobre o atleta

Jesse Owens

Sede do
governo

argentino
Nociva

Conjunto de lições
ligadas ao esoterismo
Sustenta-se pela sua

força de trabalho

De ti
(fem.)

Interjeição
de alegria

Problema,
em inglês
Aciona o
gatilho

Arte, em
inglês

(?) Barbo-
sa, jurista

Armadura,
em inglês
Gaivota
(bras.)

AVC
(Med.)

Multidão
(pop.)

Fofoca
(?) de Na-
zaré, festa

católica

Minuto
(símbolo)
Iguaria de
docerias

Ocidente
(abrev.)

Achavam
engraçado

Feito de
cobre

Wi-(?),
conexão

Clímax da
ópera (pl.)
Descanso,
em inglês

CDCC
CANELAEMPO

SILABASARN
NOTAARTOH
ERTROUBLE
BDEUSAEC

MISERIAATI
RONDADERRAME

GOCRAMIN
RBIOBOATO

PAULORICARDO
FRANRLOC
IGARIASU
AURELIOERIL

ESCFIAT
ESTRELISMO

3/arn — art — ati. 4/fran — rest — rice. 5/armor. 7/trouble.

HORÓSCOPO

Pode descobrir novas 
maneiras de lucrar. Na 
paquera, você estará 

esbanjando charme e deve se dar 
bem. No romance, as finanças 
precisam de atenção.

Dia perfeito para fazer 
planos para o futuro ao 
lado da família. Ciúme 

ou apego ao passado podem 
causar tensão a dois. Um ex-amor 
deve reaparecer.

Que tal telefonar para 
matar a saudade da tur-
ma? Preste atenção em 

alguém que acabou de conhecer 
se está só. Com o par, fuja de 
assuntos sensíveis.

É dia de cuidar de as-
suntos sérios, especial-
mente se trabalha de 

casa. Se está de olho em alguém, 
procure se aproximar. O carinho 
anima o romance.

Mudanças estão favo-
recidas. Ligue e mate a 
saudade de quem está 

longe. Há sinal de bom humor 
e carinho no romance. Aja com 
cautela na paquera.

Misturar grana e ami-
zade pode não terminar 
bem. No romance, não dê 

espaço para a possessividade. A 
conquista pode enfrentar altos 
e baixos.

Controle seu tempera-
mento nas amizades. No 
lar, faça mudanças para 

deixar seu canto aconchegante. 
Aposte na sensualidade nos as-
suntos do coração.

Você vai conquistar o que 
merece, mas terá que 
se esforçar. O romance 

reserva novidades. Sair da rotina 
pode aumentar suas chances na 
paquera!

Talvez pinte a oportu-
nidade de fazer um tra-
balho extra. Terá boas 

energias na saúde. Vai se entender 
com o par. Um lance recente pode 
se firmar.

Seu lado família estará 
em alta. Ouça sua in-
tuição. O sexo promete 

momentos gostosos com o par! 
Seu poder de atração ajudará a 
fisgar quem deseja.

Cuidado para não se de-
sentender com o pessoal 
de casa. Um clima de 

romantismo promete marcar a 
vida a dois. Há sinal de paixão se 
busca um amor.

É uma boa hora para 
resolver problemas de 
dinheiro. Se está só, 

pode embarcar em um lance 
passageiro. No romance, não 
desanime com a rotina.

TÊNIS

A dupla Bruno Soares (Brasil) 
e Mate Pavic (Croácia) superou, 
ontem (8), a dupla adversária Horia 
Tecãu (Romênia) e Jean-Julien Rojer 
(Holanda) por 2 sets a 0 (6/4, 7/5) 
na semifi nal do torneio de duplas 
do US Open, em 01h24min de jogo. 
Com a vitória, o brasileiro e o croata 
estão classifi cados para a decisão 
do Grand Slam, disputado em Nova 
York. A fi nal será contra o croata 
Nikola Mekti  e o holandês Wesley 
Koolhof, que venceram o britânico 
Joe Salisbury e o americano Rajeev 
Ram por 2 sets a 0 (7/6 - sendo 7/3 
no tiebreak- , 6/4). A decisão está 
prevista para quinta-feira (10), às 
16h (no horário de Brasília).

BRUNO SOARES NA 
FINAL DE DUPLAS 
DO US OPEN

FUTSAL

CAMPEONATO CATARINENSE

FOTO: LNF

Primeiro duelo será entre o bicampeão Pato e o Joaçaba

Esta quarta-feira (9) será 
movimentada na Liga Nacional 
de Futsal (LNF), com três par-
tidas no interior do Paraná. Às 
15h30 (horário de Brasília), o 
atual bicampeão Pato recebe o 
Joaçaba. Às 18h, o Jaraguá vi-
sita o Umuarama. Já às 20h30, 
o Campo Mourão mede forças 
contra o Tubarão, em casa.Os 
jogos são todos válidos pelo 
Grupo C. O Umuarama lidera 
com cinco pontos, seguido por 
Pato, com quatro; Jaraguá, 
com três; Campo Mourão, com 

dois; e o trio Assoeva, Tubarão 
e Joaçaba, que acumulam um 
ponto até o momento.

Após estrear com uma 
vitória fora de casa sobre o 
Campo Mourão, por 5 a 3, 
o Pato tropeçou nas duas 
partidas que realizou em Pato 
Branco (PR), perdendo de 4 a 
3 para o Jaraguá e empatando 
em 2 a 2 com a Assoeva. 
O Joaçaba, por sua vez, só 
esteve em quadra duas vezes 
até agora, sempre longe de 
Santa Catarina.

Chapecoense e Brusque 
fazem na noite desta quarta-
fei ra (9) um confronto inédito 
na primeira partida da fi nal do 
Campeonato Catarinense. O 
jogo será na Arena Condá, 
em Chapecó (SC), às 21h30 
(horário de Brasília). A Chape 
vai em busca do seu sétimo 
título catarinense. Nos últimos 
quatro anos também esteve 
presente nas decisões, sen-

do vice-campeã em 2018 e 
2019.  Em 2017, foi a última 
vez que o time de Chapecó 
levou o caneco. Para isso 
voltar a acontecer, terá que 
superar o atual campeão 
da Série D do Campeonato 
Brasileiro, o Bruscão, que vai 
lutar para igualar o feito de 
1992, quando pela primeira 
e única vez ergueu a taça de 
campeão catarinense.

Liga Nacional: jogos defi nem 
a liderança pelo grupo C

Chapecoense e Brusque fazem 
a primeira partida da decisão

FOTO: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fla-Flu, hoje, pela 9ª rodada da

ivendo momentos di-
ferentes, Fluminense e 
Flamengo se enfrentam 
hoje (9), às 21h30 (ho-

rário de Brasília), no Mara-
canã, em partida válida pela 
nona rodada da Série A do 
Campeonato Brasileiro. O 
Tricolor vem de uma derrota 
para o São Paulo por 3 a 1, de 
virada, e se distanciou do G4. 
Já o Rubro-Negro engatou 
uma sequência de três vitórias 
consecutivas, chegou à quinta 

Depois de vencer o Vasco 
na sétima rodada, a expecta-
tiva era de que o Fluminen-
se crescesse. Entretanto, o 
empate com o Atlético-GO 
e a derrota para o São Paulo 
frearam a reação da equipe. 
Além de perder no Morumbi, 

principais jogadores. O ata-
cante Evanílson se transferiu 
para o futebol português

FLU SEM FRED
Para o confronto desta 

quarta-feira, o Flu ainda não 
vai poder contar com Fred, 
que está afastado após a es-
posa ter testado positivo para 
o novo coronavírus (covid-19). 
Por outro lado, Hudson retor-
na após cumprir suspensão 
automática. Pablo Dyego e 
Muriel se recuperam de le-
são. Desta forma, o técnico 
Odair Hellmann deve escalar 
a equipe com Marcos Felipe, 
Calegari, Nino, Luccas Claro 
e Egídio; Hudson, Dodi e 
Michel Araújo; Nenê, Marcos 
Paulo e Wellington Silva.

No Flamengo, a decisão 

de fazer rodízio de jogadores 
ainda enfrenta críticas de 
alguns torcedores, mas nas 
três vitórias consecutivas, 
o técnico Domènec Torrent 
mostrou que, aos poucos, o 
trabalho começa a dar resulta-
do. O catalão terá que mudar 
novamente a equipe para o 
jogo desta quarta-feira. Pedro 
Rocha sofreu lesão muscular 
na coxa esquerda e está fora. 
Além dele, Bruno Henrique, 
João Lucas e Diego Alves se 
recuperam de lesão. A maior 
novidade deve ser o retorno de 
Gabigol ao time titular.

A provável equipe do Fla-
mengo terá Gabriel Batista, 
Maurício Isla, Rodrigo Caio, 
Gustavo Henrique e Filipe 
Luís; Willian Arão, Gerson, 
Arrascaeta e Éverton Ribei-
ro; Gabigol e Pedro.

V

COM desfalques, 
Rubro-Negro tenta a 
4ª vitória e o Tricolor 
busca a recuperação

CAMPEONATO BRASILEIRO

Série A

Fluminense vem de uma derrota para o São Paulo e o Flamengo engatou três vitórias consecutivas

SÉRIE A
PG J V E D

INTERNACIONAL 17 8 5 2 1

SÃO PAULO 16 8 5 1 2

ATLÉTICO-MG 15 7 5 0 2

VASCO 14 7 4 2 1

FLAMENGO 14 8 4 2 2

PALMEIRAS 13 7 3 4 0

SANTOS 11 8 3 2 3

FLUMINENSE 11 8 3 2 3

SPORT 10 8 3 1 4

CEARÁ 10 8 3 1 4

CORINTHIANS 9 7 2 3 2

BAHIA 9 7 2 3 2

FORTALEZA 8 8 2 2 4

GRÊMIO 8 7 1 5 1

BOTAFOGO 8 7 1 5 1

ATHLETICO-PR 7 8 2 1 5

CORITIBA 7 8 2 1 5

ATLÉTICO-GO 6 7 1 3 3

BRAGANTINO 6 8 1 3 4

GOIÁS 4 6 1 1 4


