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GOPINIÃO === = ANOS, 

amo em 24 de sele de 136 poe es Main gue 
Veneius Xavi Pera (1068-106) 
Vanda Paiao (1906-2017) 

eororia. Qualificação profissional 
“to da Educação (MEC), por meio. 

da Secretaria de Educação Básica (SEB). 
ançou o Programa EJA Integrada, para au 
menta o múmero de vagas eoferta de cursos. 

técnicos integrados à Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
visando a qualicação profissional. A portaria oi pubiica- 
da po Diário Oficial da União (DOU) nessa quinta eira 
2). De fito, o Programa tem como finalidade contriboir 
para alcance da Meta 10 do Plano Nacional de Educação. 
(PNE), que estabelece, no mínimo. 25% das matriculas de 

ECOS de 1821 

Educação de Jovens « Adios (EJA), nas etapas do ensi- 
no fundamental é médio, de forma integrada à Educação 
Profisional, de acordo com os termos da Lei de Diet 
des e Bases da Educação (LDB). Desta forma o programa 

cal, ou de populações indigenas e quilombola, refugia- 

Religião e Política 

“dose migrantes pessoas privadas de liberdade, zonas de. 
dificil acesso, população de rua, zonas rurais e outras, de 
acordo com o MEC, É preciso salientar que o objetivo. 
é possibilitar o acesso, a permanência e a continuidade. 
de estudo de todas as pessoas que não iniciaram ou que 
interromperam o processo educativo escolar. O Brasil 
precisa, cada vez mais, melhorar a qualidade de sua mão 
de obra, a fim de que as pessoas possam, no futuro, res. 
ponder aos desafios de um mercado exigente e em cons- 
tante transformação. 

sentimos proximidade da sgonta detue politico ao logo tempo que o ei ra cossdrado um. tocane à parcipaçã na polca ou em ae dela, 
de 21, deixando-nos memória, dl lia a Puma Des + aquela sociedade imenso a parir da pregação e ess ori calo. 
em tantos aupiciosos acuatec “ade terpes comportas mente lcnsloginada não ia idas. A piedade do Cristo non abro proatividade 
mentos, porém, em termos hs ma Igção rubepicia políticas ein dos vesti poi como ur to moram favor do seu pa rentêmenta pelo Senado da ou exp com à religião. Desde leao temos busto agude tempo aba pel pé Toma 

es RC dC, ao mg ema ag do mando co aa Jo o bt ts de ns 
ter bumano em ss busca Pelo poder pre de exemplos dese Umbca dos crie, uma espécie de esquerda da égua, 

negacioniamo do goterno Jar Bolsonaro q igodlnente gado do entes 7 acto ce paca e rg, ve. qual ara pare um ds su cio, al Roe ni  denetms Ata fa aa Eid atenda Pee quitada fbeção | rien 
tus mos parto 
mentos e na mídia 
é mas esquinas 

ema No campo da mo- ralidade nem se 
fala, derrubaram 

—— o programa Bots soencimenie o 
Fam 

insiste na prática do Bolio Parlamentar. 
vedlante um tal orçamento secreto. Tudo 

as, do Invês de expectativa e preparação 
para a festa bicentenári, ano que vem, da 
nonsa Independência. Não há mobiliza 
ções visando o registro computível com 

efeméride, Nesse senti, as auto 
des mantém-se acomodadas e à popu 

Jução alienada em torno desu história 
Não suga por acaso, 2021 ft copiado 

de outros ou com eles guardando seme 
hanças. Apesar de épocas ão distantes, 
trazemos colação o ano de 1421, embo 
ra e dstem em alguns aspectos, como de 
vilidade paríótc, que buscava à ato 
nom política da Colônia. Confluem se, 
e almos em termo de atudes de doi. 

ros, anemelhados nas for 
D. João VL mundate- 

te, bonachão, residente no antigo casario 
la Quinta da oa Vista, depot Palácio 
Rea no Rio de Janeiro, outro no Palácio 
do Planalto, em Bra, ee do Gabine- 
e dr Ódio. a verdade, com à partida do. 
monava o Bea paso a ser conduzido. 
pel futuro Imperador, Pedro , que não. 
demorou tornar-se pente. Quanto sos 
Art, hd algo em comum, pod vocação de 
eovermar 

Convideremas que a Revolução do Por 
10, de agosto do ano anterior, concorreu 
para instabilidades políticas e instituco 
mais em territória bravo. Em decor 
rência, vejamos o que aconteceu logo no. 
primeiro ia de janeiro de 1821, em Be- 
Jem a Guarnição oca, juntamente com o. 
povo, acossada pelas pregações de Patroni a 
ed padre Batista Campos, depõe a junta 
Provincial, substituindo por uma segun 
da. A escaramuça se ee na Bahia, que 
protesta contra novo ministério nomeado 
por D João VI. Der de fevereiro, a tenente 

marsha contra o Palco, va. 
Conde de Palma, 

ar asume um Conselho Militar 
Eimabi,o Banco do Bei entra em te 

gime flimentr com à retoeno de D.Jodo. 
Vi, que levou consigo todo numerário da 
Instituição. Eis retrospectiva dos quatro 
primeiros mese de 1821. Deverei pros. 
Ele noutro comentário 

ma avançadas para 0 seus pero 
dos cum à el ea preço uu, 
onde yr ata crer que eram deu 
des tu pelo retos chunrdados por teres espiao superiores. Ao longo do tempo. 
neo cotas da ação polia Dumana vab 
Jam à ação da divindade: semente e api 
“a adota povo mods per o cota das sociedades modernas e cotempurineu As. 
teveacias. por exemplo, lda eso bem viva. E 
a olha para o mundo venta sobretudo il 
mio, onde a e cia Sai, e confunde ie 
“O aos iria são sacerdotes de De 
AA) e pneus. A também core em 
mus peludo grs vo Aleganito dos Tio oocáblo que dna estive de eo) 
mala ram a ordena de Des para poe 
naropova No ocidntalizado pão plo fa mudo 

Aee, o Porto dos Traladors e e sado 
Joá para e mate vos e competitivo A pe 
edad ecra a te gor po do pra 
ve candidatos eres da di pdeadonado 

algum do cera ea emb de enero 
Ségão Meo é fds Dô. ds aspirantes de 
clarados ester soldo de bl Bolsonaro nas. 
“Seções de 2018 e dentro do vero as fa 
mia neto oncando o novo camino porque 

ceu re ss 

E de Ao Caão Saga 

Die promtea 

compor 

ração o Moss biblico, 2 quem 
ne ata à escura do Peito: 
0% gn primeiros Ino da Bi 
Ha a qual contém uma revisa 
Constção de de artigos DEZ. 

MANDAMENTOS, e uma detalhada Tegdação 
complementar e unnáia regateada no livre 
de Names, Levo Desteronbmio. À mai 
a da poe enc polca co eus, 
“recapados com odeio po er em 
“guto nação euro o dulronos momentos e end Fr polca e fe porra pur preservar 
“dire sabendo, a area moral «rela 
ond um emmamenas ara tramas 
oralmente de peão a peração través do anos 
“ade qu Abras nona pa a da cidade 
eU, ma Calda, para ve ele atra que 
No pero netestmentário o ado de e 
amamos dead pes premios ein 

romperam, do tório politico reene, à saponição é de que am. 
o ve candido, “roer” voto 
de Bolina Mas dida e que or 
neguidaes daguee que dest da 
candida aberta votem no 
ouro que permanecer. E vem te 
mecino de den iva se 
ecra. Ab mão ndo a pa. de da tradição dos peronalsa o. 
bra por mm mt 

de ão dela. Ro as da ter 
sra tuto que ve tr 
ea cone arebtr não vt 
iam pa Bbogaro, a como on 
“do cenorado el a Bohomaro ama 

o fina. No primei turno de 301, Bolena 
eve ds € Haddad 29.34 dos vos ou vu 

Vade ressaltar que mesmo sendo 
memos comam, verdade é que 

almas e preferem brincar com 
potihando coca mat da que 
dx meninos. Portanto. meninas prece Er atende pode 
atom de atira Ns realas. 
Sorpoctamentotepettvos 

“etrado, mas também não quedo date do im 
Péres tt té verdade que scuaram, 
Politicamente deer "Rei dos her” e de tntar 
Tablear o pova. Mes qu ee see dl 
ent que à velno dee não era deste mundo Pr 
otro Lad, ua sacdedade em que sacerdotes 
Eanes e saduce, senhores do Templo «do SL 
média (Supremo Tribunal) detinham também o 
poder police comiam com 0 ivo, não 
o te pa à eu a et de lala 
do pio crime - po le e soprar io de 
Dea Todavia, plc exerctada por Jesus está 
etnia na respoma  prooação de um cedo 
tenoedio da mod “De quem est mocdi 
indagou ipa sepulcro caldo, na leia 
va de pegar less pelo pe Sabiamente es de 
“Dai a Cêar oque é de Ca: Deu que é de 
Deus” No mando al na Bra tu, deveros 
os crio emos dceiment par saber oque 
Car (o poderes een, a Potesade) ah querendo suba de De. A Car 0 que he 
É devido como criatura, porque tada pertence à 
De. O que dio pasar vem do maligno 

Terceira via, um racha de direita e centro que poderá eleger Lula 

moça pesada pus se por 
A polrição entre dra equenda nas aesçes pres 
den, a candidatera de 

teeira ia, eee, ore Lula 
e irapahara Boluonaro. Poe nus 
“o eletro de encnda cumpume 
Incondicinaimeme burma no 
cambada a tendência, mer quam 
See não é uu it agrada o 
eo e dieta. quando contando u 
“tara se ahder em sa pt 
Eme comportamento, amagôno 
ue levo Fernando Haddad (cad dat indicado poe Lu) no segundo 
Turno de 014 e Jc o aumento 

tro 1 concretos, amado, não pata de 
2449, Porno ienpresvos, Em 3014, Dl one somo 41.598, Ab Neves 19394 é 
Marina Sa 21,32. O otros oo candidatos 
nem judo. só 157% 

A poaização o é recente, Ha decorre de ca 
lg O primer ds o a cração do 
Segundo turn, nba arguentação de que a el do rela era ceprsetaidade de male 5 
dos sto lido A ita de bostidre, o en tam, firma que o tuo dia forrado para 
deter Pano Malu, dao de grande liderança na 
peca, impedindo o de gabar todas as eleições 
“gue vice ipa. Depot vs telão pura 
presente, governador e pref, que favorece 
“Quem está a pode e prega as emas. Tato “que dede a insttição em 197 os preside 
des Lua Dilma foram een Michele 
mer op po não comente Ho, embora não 
tenha ne declarado, obonao é caido. 

Enquanto sguandamos mudanças lia 
rose fm da teceção at otra Contudo - vamos acompanhar o inerse do 
me pollo pela. ta frcera via. Bola, e 
der trabalhar corra e Lula sda que com 
ão do pa, poderá é jar ma catta de se 
enc Reta tube de Mao (paciente 
de com sus tia de julgador), Dória e outros 
ee, se sentirão confortáveis dare da 
Ponalidade de estarem atuando ela vota 30 
Poder do ex-presidente, do PF e de eus alados. 

Por que o autismo em meninas é menos comum? 

8 diterençs exttentes 
normalmente — quando 
comparamos 
Tamentos típicos de ho- 

mem + mulheres podem faser com 
“ue a menina eba o eagnôntco 
de asia com mai stsso do que 
os meninos. Io fr cam que pais, 
cuidadores e profsioais procurem 
menos 6 sintomas de auto em 
mena. Elas têm mas set 
Séncia, sem de empatia e teta ne 
ncia? ns acido que eles 
Ibo pode sigdicae que elas têm a ASEINIGNASE 
capacidade de escmader os sintomas eee rs do atm na inn 
Eteano, gundo cam mai velhas eas no 

masa ea amitades tomam mas ice, 
cas poder encarar diteaândes para ne rela 
Greta pela a fa ani ris 
les Asa, podem não recber um diagnâtco 
de autamo Sé a adelescincia. Ena demora no 
“diagnóstico amena o mito de que sutiamo não. 

senialmente os mesmos serviço feecdos 
um menino na mesma situação, Mas mulheres 
com sato são fundamentalmente dierentes, 
dou homen com sto pos ela 

nn dução e depressa 
Ok into do TEA podem ter or mesmos 

(paca ambos ts quando se cruzam com e, à expesênca de vida de uma mulhe com. 
ato pose sr dirt da eum homem com. 
mea condição tatendo sofrimentos een er deseo dito. O diapóntico precos é 
demasia. ir sta qualçs 
nal rlcsoado do auto question pela. 
dr sobe a necessidade de uma pesquisa mais 
round para eta um agnênc aro. 
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Por toda a cidade, a Prefeitura entreçra Areninhas, 
que levam mais esporte e lazer para a população, 
além de movimentar a economia local. 
Só este ano, serão entregues 14 novas Areninhas, 

O programa que oferece aulas gratuitas de diversas 
modalidades em comunidades carentes fol reformulado o 
ampliado, O número de beneficiados aumentou em 20% e 
agora, além do futebol, futsal, voleibol, basquete, duatilon, 
Beach soccer, atiatismo e natação, foi críado o Atleta 
Cidadão Lutas, com aulas de boxe, capoeira, jutsu, 
karatio, kickboxing, muay thai, judô e luta olímpica. 

Um novo programa da Prefeitura, 
e ajuda financeira 

que atletas e treinador 
correr atrás dos seus s 

s possam 
he 

Fortaleza 
PREFEITURA 
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POLÍTICA 
Licença. O vers Rondo Maia (PT) pediu licença de 120 das na Cara Municipal de 
Foilera (CMF) as ter sido preso, sta semana, por cuspta de tentava de femincídio. Ee já 
oi suspensa pelo PT Fortaleza. Em seu ug Dr Vicente (PT) dever assumir o manto 

= MACÁRIO BATISTA 

b POLÍTICA — SEA 

Apelidos na política 
Auto co d vida, s 12 ano, entre pr vida pot 

a, alirdo But dnpifcadora que Ena Ho minha Peça João Pesos, na casa da dona Abib do Adalberto Er ta, se marido, Er um posto avançado da campanha do 
Padre Palhano de Saba, candidato à Preco de Sobra Fei nene tempo que começ 3 reconhecer no apelido, no Joca é de vers maldoo apelido, um componente pol 
tica morar, orcático, agreavo, mudo. Uma senhora gorda, negra, bigona contras candidatura do Padre, iva do Cha Bolo. Lingua de Trapo tinha un dia Boc de 
Sapo, porque tomava cal ervendo no Beco do Cotovelo 
or um inimigo volei. Au, elo mundo vi peidos e cade peidos ho, muplcado à exponencial potências 
pela ti redes sola que atingem muito mais qe o e. re da vitima, Pulam o muro do própeio pl. É não são apelido, lmple, ão moldados na htâia, que pode ser 
mentirosa, e la é ca onde não de deve andar. mus veres porque coação alla não é era que eps: Os emos que uam o de extrema maldade e em delomgs, 
mat longe no tempo. Não tenho coragem de reeia aqui porque ferem but vez, como já feriram a vitima à dor profunda E ão é por medo de nad, nem de ngm 
é que apelido bicho ruim te ha ava SE leo pega Anda no terei pin, ava um profeor, nele 
“que tinha maia de aplida 0 tros Jclindo ses ae 
no. Po ter abandonado meu a muito ce, meu pal me deixo órião de pai vivo eo tal rofemor pao a me cha 
ra de Flo de Moça. Contei eo pad Palhano, que meuamigo lo Padre Marcone Ene Montana Pa “re Moéta Nori Bongo. Um des muge: - Dio ro 
“o tem coragem? Claro, nunca ive medo de nada ne de rg, Po no Seminário, informaram osso apelido dee o fra enlouquecido, Era negro Quando me chamou 
outra verde lho de Moça devo Diga Cabuça. Não 
punho porque co pro Dino O Cabaçu morre int Edo comigo: enem lembrava mal de té Rancho. 

Frase: “Quem é pago para falar, não 
pode dizer a verdade.” Gutto Lima. 

Emprostom-mo sous olhos. o 328 de jair do 1985, 
esembrquoi em Lisboa, Portugal, seguindo o presidente 
eo, Tancredo Neve. Vnharos da áfia. Mario Soares, 
mao ministro, ecabou Tancredo no pé da escada do 
vio da Ata é dese" O Regime mil levaria um ano 
para organizar uma vagem coma essa” o mesmo da, na 
Feira de São Cristovão a Ta Fra do Cá, organizada pelo 
vor Gonzaga Mota, ovo sous atas esgotados, sono 
obrigada uma busca imedlata de cerâmicas roupas alas & 
Jens em Fortaleza pra repor estoques, 
cacete doCirão Cid Gomes 

las massas esenadorcidgomes O 
Ciro Gomes (PDT) critica, — projeto de resolução 
em mensagem no lvitr. aprovado hoe no Congreso 
o ju Sergo Moro pelo que libera o orçamento 
lançamento de um lide secreto tip projeto 
memória nesta semana. crierecriaivo eriminoum 
Bnscando-de em resumo E lamentável que senadores 
publicado pel oral e deputado se ubenetam 
Folha de & Paulo, Ciodir ais Cid Gomes bom 
que enxergo falidade e. engenbeio não entendo 
Aipocridiano rato deseu que boi voa O bo voador 
provável adeersário nas mo Congreso senador 
eleições de 2023 

Vamos aos votos 
Como dios ua: Votantes dos municípios 
corre t de Barr e Viçosa do Cenrh 

Se esta delação em busca 
de um prêmio já revra o 
estômago imagine vasco 
que casaria as omiades do 
muito que não é contado 
noivo, Por estas e outras, 
“amos debater, Moro? Por 

Irão suma, o pi 
doeringo, 5 de deembro. 
par exclher nov pesos 
Erica O hocário de votação 
secio mesmo das Eleições 
2020, das 7h às 17h sendo 
periodo das hà 10h 
destinado às pessoas acima. 

que se escondes,exjuis de 60 anos de outros 
alemão?” grupos de fe 
Mais informações de Macário Batista: 
e-mail macariobatistaguoLcombr 
macariobatistablogspot.com 

Falas em plenário defendem 
passaporte de vacina no CE 
Deputados têm levado o tema ao plenário da Assembleia em meio a ações 
da gestão estadual limitando acesso a eventos e locais a pessoas vacinadas 

Ao longo das áltimas se 
mamas, 4 Assembleia Legis 
ativa do Ceará vero aeu 
mulando. declarações em 
Plenário, fitas pelos depu 
tados estaduais, pastando a 
exigência de apresentação de 
Catão de vacinação comra a 
Covid-19 para entrar em ex 
tabelecimentos e eventos. Os 
parlamentares que 4êm leva 
oo tema à tribuna da caia 

chamado passaporte de vaci 
ra antes mesmo de a mesida. 
ser implementada pelo po- 
der pálio. 
Nesta quinta fia (3), ade 

pelado Fabio Galvão (PMN) 
Fosalou 4 Importncia des 
obrigatciedade Para o depu 
ado, trta-se de uma forma 
de peoteger a população coma 
am lodo: Eu não vejo qual a 
“iiculdade em aclar a vei 
da e apresentar o passpocte 
paca salvar vidas. À Agência Racional de Vigilância Sami 
ária (Aa), de cond com 
parecer dos técnico sal ow do Governo Federal para 
restringir 0 voos E algo to 
dumano. Se você não 
dade afirmou. 

Na ocasião, ee ainda so: 
íctou que on paramentares. 

setores servidores, impren 
a, colaboradores em geral 
vitantes. “Gostaria de pedir 

à finalidade de proteger 4 
todos e. enquanto represen 
tantes do povo, devemos dar 
o bom exemplo « não abr 
drecha para à posulilidade 

terceira onda”, do 
Leitão. Segundo 

de um 
xe Evand 

do vis, Gero, dem 
ada nó Real 
Outros parlamentares Je 

estadual buscasemdidlogos . varam o tema do plenário 
com os deputados federais, a . nas mus sem 
Fm de apurar as reomen-.aio Sena (PT) pontos, no 
dações sanitárias dos espe- . ditimo mês. que a briga 
clas “Bu retro para que 
os parlamentares comtatem 
on deputados federais para 
que o Govermo Federal ace 
a vogestão da Anvisa e que o 
osso Pais não aja conheci 
de como o destino turístico 
“o não vacinados: ponto 

toricdade do Pasaporte de 
vacinação é um direito do 
cidadão à saúde pública € 
de convivência segura para 
não prolieração da doença 

ambientes fechados que eu 
jam o comprovante de vai 
mação defendeu. 

Já o deputado Marcos So. 
boia (PDT, no Último dia 

subi à tribuna ara pe 
dr apoio dos colegas para 

apeoar a projeto de li de sea autoria que estabelece 
esta obrigatoriedade “Estão 
anunciando. esa propos 
ta coma se fome do Estado, 
mas el é de mona autoria, é 
algo que acreditamos que irá. 

ma casa. Segundo ele a de 
sd fo tomada em reunido. 
“da Mesa Direlora na dltema 
quarta eira (1) € deve ne 
Estender a parlamentares, as 

Suplente que esperava há 
13 anos toma posse como 
vereadornacapital cearense 

O suplente Marcos Pao, 
do Cidadanh, tomou posse 
como vereador ma Câma 
ta Municipal de Fortaleza 

des 
quinta-feira (2) O paria 
mentar assume a cadeira 
por quatro meses devido à 
licença tirada pelo vereador 
Pedro, França (Cidadania) 
que ocupar vaga do ve 
reador Michel Lins (Cilada 
da Regional 3. Marcos Palo 
esperava uma chance de ser 
vereador já há 13 anos. 
A solenidade de posse foi 

condurida pelo presidente 

não é fácil e ques responsa 
Blade é maor ainda, peim 
cipalmene na comunidade 
onde estamos inseridos. Co. 
necemos hem bo Conjun 
fo Palmeira € nós estamos 
qui para” somar, quando 
trabalhamos de mãos dadas 
é o povo que ganha” disse 
Amônio Henrique. 

Marcos Paulo, na oca: 
ssão, remslios sus atuação 
pela defesa dos direitos das. crtanças e adolescentes como 
comer tutelar “Comevei 
Com 16 amos no movimento 
Juniso, tirando crianças da 
ociosidade e, a partir de em 

da CMEor, vereador Amiô- . ão decidi me empenhar eai 
alo Henrique (PDT), que conselheiro tuclar de Farta 
descjou boxe vindas ao par. leva, AufalheiS0% do Conjom 
lamentar “Tenho origem na . to Palmeiras ae 
periferia e conheço muito. trega de sil documentos de 
bem seu trabalho, porque 
nós fazemos política juntos. 
Sabemos que chegar aqui 

cat, a Areninha do Campo do Beira Rio e dus creches 
mo São São joio firmou 

O deputado Fábio Galvão (PMN) defendeu a medida na sessão desta quita-ora (2) 
trazer mais segurança para 
co povo cenrenve: die. Na 
ocasião, os deputados Fer 
nando Hugo (Progrenista), 
Jeová Mota (PDT), Caros. 
Eeipe (PCdoR) e Guilherme. 
Sampaio (PT) concordaram 
e manifestaram apo ão pro 
jeto O governador Camilo 
Santana (PT) anunciou o 
decreto que intitula o passa 
porte de vacinação no Ceará 
pa contos restantes 

Há, no entanto, exceções 
E o caso da deputada Dra. 

dmmportância da vacinação da 
população, cam a chegada da ova cepa no Bras, 

“Moe, quando chegue, vi 
a manifestação e fiquei ad 
mirado e preocupado que 
ainda exitem pessoas com 
essa mentalidade; com carta 
res contra vacinação, con. 
trao pasaporte. O cartão de 
vacinação fem que ser ob 
Estório, mesmo, Se cu me 
Vacina e o ouito no, ele val 
contaminar outras pessoas, 
Ainda mais agora que apare 
eu esta nova cepa. Aqui no 

Silvana (PL), que no último. Brasi j tem do caos e iz 
mês se posicionou de forma. que é mais agressivo. Temos 
comia à medida. “Eu es que sr a favor da clência é 
tou vacinada, mas tou com- 0 exemplo era para vi de 
tra a obrigação de a pes. cima, do presidente da Re 
soa terem que se vacina. pública criticou 
Querem usar o controle so 
calmo momento econômico AGESSO 
que a população mais pre. Para comprovar à vacina sa. Não podemos provar. ção é aeetar Bares, reta 
que foi a vacina que baixos. rates é eventos no Ceará 
ndo da doença e não 
demo ia a ear 
último da 17, 

contra Covid-19, Para duo, é 
necessário acer o aplica 
tivo Ceará App, que está em. 

CMFor pleno funcionamento para 
Em sessão realizada om Mstema OS cem implemen. 

tem ma Câmara Municipal. tação gradual para Ando 
de Fortalera (CMtor), o ap 
auto foi pautado no plená 
ro pelo vereador Dr. Vicente 
(PT), que fez menção a uma 
manifestação que ocorria no. 
exterior da cat, no mesmo 
dia, contra o passaporte de 
vacinação. Ele defendeu a 

Também é ponvel emilio 
documento pela página Co. 
necteSUS na Internet. Por 
ces canal, a parir de da 
dos do CPF, é ponlvelbuhar 

Deputados aprovam nome 
de Elizabeth Chagas para a 
Defensoria Pública do Ceará 

O plenário da Assembleia 
Legiao aprovou ontem 
(3) a recondução de El 
abel Chagas à frente da 
Deenoria Pública do Ce 
rá (DPECE). O projeto de 
decreto legislativo 29/21, da 
Mesa Dieioa, rata da indi 
cação da defensora para 
sumir o cargo por mai dois 
anos, com ela tendo sd e 
Solhida de uma lt oriunda 
da lição presidida pela Co 
“missão Eleitoral da Defenso 
ra Pública do Estado, 

Elirabed Chagas den. 
sora pública estadual desde 
2006. Atualmente, ela é ti 
tular da Núcleo de Habita 
qãa e Moradia da Defenso. 
ra Pública do Ceará, além 
de agente de integração no 
Conselho da Governança 
Fiscal do Estado e membro 
do conselho delierativo do 
Instituto. Maria da Penha 

Sua atuação já fo reconheci 
ca nacionalmente pelo prê 
mio Inovar, com projeto 
“Mulheres Agrárias: Auto 
mom Já em 2014, é tam 
bém pelo Prêmio Fórum de 
Justiça pelo Projeto Mulher 
sem Medo, 2015 

Na ocasião, também foi 
aprovada, de autoria do Go- 
verno do Estado proposta. 
de “emenda. constitucional 
1021, autorizando o Metro 
fora prorrogar excepcional 
mente, os contratos de seus 
servidores temporários, ce 
lebrados nos termos do Ini 
so IX do art, 37 da Constitui 
cão Federal A propositura 
Justica a medida alegando 
à necessidade de maruten. 
ção, em todo o Estado, da 
operação dos serviços de 
transporte coletivo de pas. 
sageiro, atividade essencial 
por definição consttueonal, 
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& NACIONAL 
Educação O Minis da Educação (MEC) por mes da Secretaria de Educação Básica (SE, 
Jançou o Programa EJA Integrada para aumertar o número de vagas e oferta de cursos técn- 
cos integrados à Esucação de Jovens Autos (E) visando a qualiicação profisona 

Marcos Pontes poderá disputar governo de SP 
granted mera 

jante da relutância do ministro 
Tarciso Freitas (Infraestrutura). 
o governo Bolsonaro já tem op. 
qdo para a disputa pelo governo 

de São Páulo, em 2022. Trata-se do ti 
nisto Marcos Pontes, titular da pasta de 
Ciência, Tecnologia e Inovação. “Se Tarct- 
sio não quer, Pontes quer”, resumiu fonte 
qualificada no Palácio do Planalto Paulista 
de Bauru, brasileiro que viajou ao espaço 
Sonha governar o Estado onde nasceu. 
Vida partidária Marels Pontes tem interesse político 
de já lado do DEM, depos fico no 
PS desde 2013 até 2014 quando aainou ia no PSL. 
Segundo suplente “quanto Bolsonaro ganhava para ee den, o astronauta ea eleito segundo 
suplente de senado, na chapa do falecido 
Mio Olimpo 
Com o pé no PL Ea sean, o ministro astronauta ez 
questão de marcar presença no evento de fltação do presidente do PL na lima ter 
ata (30) 
Ministro popular Boloraro cine o tua do Min rio de Ciência Tecnologia e Inovação um dos 
e mundos de mo popularidade 

Apenas 124 votos 
vantagem de Leite entre 0 vereadores 

totlizos 134 em 24858 votos. O gudcho so 
mou 149] eo paulista 1.367 
Ação insuficiente 

O nc ado compromete o resstado final mas He  semação de que a derrota de 
Dora pode ter do evitada 
Iniciativa tardia 

Dias antes ds prévias coondenadores da 
campanha de Doria foram enviados a todos os 
Estados, asa incisiva pode e sido tardia 
Só Fux desempata Mus que vendia 4 derrota de Andet Mendoça agua em que o lmor é po 
der de deerpaar decades do faturas 

[ com ANDRE BRITO E TIAGO VASCONCELOS 
tro: ignoram até que ó o pesidene do STE: 
tem a prerrogativa do desempate. 
Bye, bye corona 
À Bras anunciou oficialmente ter supera do ou 50% do pica vacinado co ao emos uma te contr com. Outra boa no 

uia é que 12 estados e a DE já vêm mai de 6% da população imunizad 
Novo diretor-executivo O delegado Sandro Avelar, um dos mais 
ademrados da conpoeação, é 0 novo dietor 
executivo da Policia Federal. Ele já fas secre 
tário de “o DE e adido policial 4 
embaixada do Bras em Londres 
Apenas um soluço queda de 0,1% no PIB, festejada” por stores da mídia napara cuidados, ma, para 
o mestre em Eca e Mercados Alan Au 
“gusto Gallo Anton, não há previsão de re 
sado ecomdenica em 2072. 
Difícil produzir 
Telaói da Confederação Naconal da ia (CN) comia que a ição atual 

do decore de ata demanda. mas baia 

Manhas do Malvadeza 
O admirado jornalista Luis Cláudio 

Cunha cntrevistava ACM enão governador 
da Baba, para a revista Playboy Quando 
publicada, a entrevista ganhou um tudo Bagno insparado no me do baiano em 
Glauber Rocha: “Deus o Diabo na erra 
do Sor O almoço estava no final quando o 

oferta: 68% das indistrias têm fcudade de 
abastecimento de insumos. 
Jovens e espertos 

O petista Lula dera as intenções de votos 
“a Bad com 50,4, segundo à Paraná Pe 
“quis Se por resultado é entre os joven de 
Té a 24 anos, mesmo assim o ex-presidiário 
tem 45% da preerênca. 
Contra o câncer O deputado Weltun Prado (Pros-MG) é 
autor do requerimento para criação da pr 
meira Cormbsão Especial de Combate 40 
Câncer. Prado é um conhecido batalhador 
pelas causas da side na Câmara. 
Roubalheira 
Presidente da Come, asociação ds tle 

com, Marcos Ferrari disse esta emana que 
sô mo 1e semestre de 3031, 2.5 milhões de 
metros de cabo de rede foram roubados. Au. 
mento 15% em relação 2020. 
Pensando bem. 

o Aí Brad val garantr a cla de Na 
tal deita falas o Vale Gs permitirá 
coninhar tudo 

telefone tocou. Era Clóvis Ros, da Folha. 
ACM não quéri desar de atender, tam. 
pouco falar. Ele já havia parado de comer, 
as mete ma parada a boca e peo o 
telefone: AQ, bubo bem?” - saudou, de boca 
cheia Constrangido, Rosa se descuipou por 
Imerromper o almoço e desiou 

Brasil: Ministério confirma Fiocruz sinaliza 

aumento de 
cinco casos da Ômicron 
São quatro homens e uma mulher, todos vacinados contra a covid-19. 
Eles estão isolados e pelo menos um apresenta sintomas leves 

O Minhtério da Saúde E] 
confirmou neta quina er (3) neo caos da variante Oleo no Bra - trt em 
São Paulo e dl no Dito Federal. Sd quatro homens uma mulhe todos vacina 
dos contra a covi-19, Eles ão lolados e pe menos apresenta sinos eve. 
A mora et srt. De acondo com à put, há ando corda rante em 
Investigação no po sendo um minas Gero uno Ride Jan e en Do Fed 
va Hoje, emos uma tão atá em ma as lidos co à pre 
blade bclógca de vir sie mitaçõs. À cem dee ei der q e 
eo pot da ve Cio conde pa Er ao Ba 

oi pjeserir ti 
Réveillon o eo desão Pu 1 Máscaras cano Ri, cm fu — O pr e a 

João Doria, determinou nes 
ta quinta-feira (2) que tao de 

quinta fia (3) que a trad 
mal eta de nivel relzado 

casos de SRAG 
Quase metade dos estádios bracos reg 

rua anal de cresc mento na tendência de low prato de cano de 
sindrome respiratória aguda grave (SRAG). Os io oram divulgador 
nesta quina eia (3), pela Fundação Orwaldo Cras (Elo), e do re 
erenes à semana epide mológica desta SP de Dover 
Segundo o Boletim 1 foipe da locus, 13 ds E unidades eder 

tina de res 
Snes de SRA Ac, Amazonas, Amapá Ba 
Ceará, Distrito Eedeal, Espíio Sant, Maranhão, dito Grs do Sul. Pa 
Rio de Janeiro, Rondônia 

de valo estável, a análise. 
por fara etária indica que 
Petra de aumento em to- 
els a abas etárias aba 
e 60 anos. À análise ot 
feita tendo como have os 
dados inseridos no Sistema 
de Informação da Vig 
ncia Epidemiológica da. 
Gripe (Slvep-Gripe até 22 
de novembro: destacou o 
boletim, De scordo com o pes. 

presente desde novembro 
em criança, adolescentes e 
Jovens adultos, na falsa de 

dica Indicada pedo” 
“mio de virus anca! respiratório (VIR). que ganha tida de memo de SRAG 
nesta a ária. 



* | Fortaleza, Ceará, Brasi Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 O ESTADO 

CIDADES 
Catra A Pera Fes promo pr mei da Sc e em pac com obs Cu rca 
(03 o ecoa ressameros as - Doo em Costuçãr rest fim de emana, na ia as Ae O 
caro crer os ori de 0h 12 de SH a 17 sado, ee a 14, odeio 6 

INTERIOR 

Fecomé ajuda Ceará 
De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio 

(Sex, Senac, IPDC), Lula Gastão Bltencour, a entidade 
val ofertar máquinas de cado a custo zero. Ele próprio. 
anuncio à benefício durante evento realizado em Fis 
lera comemorando os 20(vinte anos) do programa Mesa. 
Brasi. No contato com à imprensa Luiz Gastão (que eu 
me acostumet à chamá-lo de Governador Social), por sua 
grande contribuição em favor dos cesrense  branleros 
Através de suas atividades proidonais ee revelou que 
“th fechando parceria com uma contribuição bancária 
Para ofertar múquinas À juro zero (ou seja. sem juro), 
Além de cartão para muto e pequenos empreendedores. 
Associados. Gastão tem expectativa de lançar o mova er 
viço ainda durante o corrente mês. 

outros erviço ar atendlento do public em geral ne da capital tro Vito também se um polo 
de stração trítica E enatisoa Gastão Nós vamos 
tar neste espaço, ncia de gutronomla, de hotelaria. esanrata do Bee e bible. Vamos desavolve é, ações na dra de ate é cultura 
Já foi feito 

Sobre o “Mesa Br”, o presidente da Fecomércio 
destacou que em 20 anos de atuação foram distribu toneladas de alimentos à mais de 0 ml pessoas, ficmando que em 3021 ente janeiro 
outubro, oram 23 mi toneladas o ojeto, que via conciliar combate do despenca com Ermgição do eles da fome e a Inegarança lime 

82 empresas doadoras e 15 Mas, atuando em 96 munleipis do Ceará No ecomério fará eleições de sua nova 
São citados paras ente Lais Gado € 

“las male de 5 

puta da presidência 
o expresidente Mauri 
Segurança em ipu no do Estado inaugurou no tino 2411, na 
cddade de pu na Zea Noto Ceasa 51º Central de Videomoniocameno ea 52 Base do Comanda de Poliamento de Ronda Ações Inensivs e Ontensias 
(Crato), A solenidade o presigiada plo dor Camo Santana, secretários sadudia, prio de rio muntcipios e representantes dos mae versos 
egmentos da sociedade cenrene. 

Contingente 

UNIZAÇÃ ID COV]D 
Quase 100% da população adulta 
recebeu, pelo menos, uma dose 
Percentual aponta que 1.930.479 pessoas foram vacinadas em Fortaleza. No que diz 
respeito às duas doses ou à dose única, 91% dos fortalezenses já foram imunizados 

<<” ny 

ui 

Pace à tora a do meia apenas pecas comemos spt irao de tempo de 13 as 
A Prefeitura de Fortaleza. segue atendendo a popula 

tndormou, nessa quita-feira. cão via agendamento para 
2), que a campanha de va- à segunda é tscira doses 
cinação cora 4 covid-19. Além disso, Já está liberado 
na Capital alcançou 998% o atendimento da peimeira 
adulta com pelo menos 
uma done, ou dose única 

Executivo municipal são co 
letados. pelo Vacihômetro, 
ferramenta da Secretaria 

bém é determinado pelo MS 

de saúde municipal, está a 
ecessidade de apresentação 
do comprovam de vacina 

Municipal da Saúde (SMS) 
uh 

Eae pishes Tola Og dados us op [EDS De dúdos Civel: TOS E 
fixa «sra dOS pelo Executi- Jsudecegos. por meo do portal itps// a e a Ra a é mpesem VO MUNICIPAL SÃO 1 copiei: brnima-agendadorvacita: cinação, cado reoia Ana à o E a To a da que imtaicor coletados pelo“: usa, pc ga ea Cel vagindodro, fai jura [romero 
com as das ramenta da SMS tirada Saúde “alerts que segue aplicando a “creo 1º 15178, publicado [= dedo erre nd dm e EEE: para acompanhar“: Tristan, Cpo opens po 
dlari ae a evolução diária Jistecadas Sriri fast! pr ds ds va Ctdiagãs EE er ED mec dacampanha dl o DE e defende Ela doimniração CS tintimirçfntceas See are io * Ta Pd pá e So Ca co 
do contra o  emFortaleza municipal. conforme disponibilizado “saude gocbe), do Ministério 
OR ade pao o eo de sesta ea Ap ca Eras prende re AR ão 

Desde o começa, a gestão Nacional de 
municipal aplicou 4216994 
dores destas 2083484 
equivalentes à primeira 
dbue, 185379 relrentes 
à segunda dove. 32047 de 
dose única, e 47.65 foram 
de terceira dose. Fortaleza 

tura, o agendamento deste 
público ocorre obedecendo. 
do intervalo de tempo de 150 
dias, ou seja, cinco meses, 
re a segunda e a terceira 
dose, exceto os imunos 
midos- no qual o intervalo é 
de 28 ias - tempo que tam: 

Ação de filiação marca retomada 
de atividades do Sincorce na Capital 
O Sindicato dos Comes 
pondentes de joenais Emis 
oras de Rádio é Televisão 
do Ceará (Sincurce) rela, 
neste sábado (4) no Testro 
Chico Anyuio, no Benfica. 

site Vacine Já (https: aci 
eja sepog dortalezace o. 
de), ou disponivel no App 
Mais Saúde Fortalera 

evento, destaca-se o show 
do humorista “Zebrinha”, 
considerado o “ponto alho 
do encontra” de Aiução dos 
amocados da entidade Se” 
gundo o presidente da Co 

e edes sociais, por exemplo, 
terão a oportunidade de se 
rem reconhecidos mediante 
à foemalização profissional e 

esenviço 
Ação delação 

um evento de adesão e É — missão Provisória respom tro Chico Anyeo úferecerá dado 2175- Base) 
lição de novos fados O sável pelas eleições da nova apoio ao Sincorce caos pro- Dará de dezenbro 
encontro marca, também. diretoria do Sincure, jorna- — Escionais interessados, além Mori 
à retomada das atividades . lista joão Ferreira 0s Cores. de abrir as portas para rece. fr IO horas 
do sindicato À solenidade — pondentes é comunicadores her todos os corresponden-  Aação: Sig do 
é promovida pelo Since.  - tanto da Fortlera quanto . tes de jornas emissoras de humorista Tait” 
sa parceria com o direta do iterioe cearense emes- . rádio e televisão e da mídia Informações (8) 
do teatro, ár Soares. pecidos que atuam nas mí. abernativa posam se aso- GET 

Dentre as atrações do dias alternativas, como we carão Sincorce 
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& INTERNACIONAL 
Ameaça na OR. A ses dis CN oa York isolada ontem apê a polca ser avisada sobre 
a presença de um homem segurando uma arma do ado de ora do prédio. A sede a ONU está 
echada há svidade policia”, dectaru Sépane Dur, orta-s das Nações Unidas, à AFP 

EUA: viajantes terão que 
fazer teste para embarque 
Presidente Joe Biden, anunciou novas medidas de combate ao coronavirus a 
serem adotadas pelo país, incluindo mudanças nos protocolos para viagens 

O prisdente dos EUA, Joe Biden, anunciou nesta quim 
ta (3) novas medidas de com 
bate do coromavirus a serem 
adotadas pe pa, incluindo 
danças nos protocolos de 
entrada de vijntes Interna 
Sana Aga, será necemáio 
apresentar um teste de Go 
vid 19 com reslado negativo 

pode sr ft até três dias an 
tes da viagem. À medida, que 
deve começar à valer na pe 

Biden antnciark todas as 
medidas oficialmente na ta 
dedesta quinta, mas parte de 
las ol antecipada à Imprensa 
pit Gs Branca. O gvero 
usa dar uma resposta em 

pontos com destaque para à ampllação da distribuição de 
does de reforço das vacinas. 
Elas serão olerecádas à todos. 
o adultos e deverão er ta 
as sl meses ap a ends 

meio ão avanço da varlan-. dose dos fármacos de Per é 
te ômicro, potencialmente. Moderna, e dos meses depois 
mal contagia, que teve o. da aplicação da dose única da primeiro co egirado nos EA na quarta (1) Pa 0 vias, le tambem amplo na 
Aoc do va de mb em e te teor pi E é de made A dama e cao de documento dam vã AESA Son (AS 2 pode. Sera mo pao odor ich US$ (R$ 169. tronde rodo cms tc dede. presenca egudo 4 Ca “o vd o pl ten. fraca H pl da para 

Jansen. O reforço será fee 
cido em HO 1 pontos é mais 
de 41 milhões de pessoas já 
receberam a dose extra 

O power também am 
pará à vacinação de crianças 
À part de cinso ano de lda 
para dar talo segurança. 

para as escolas permanecerem 

Ser necessário apresentar este de Covil 19 com eta negativo raiado na véspera do emburur 
garante que empresas conti Para ajudar o tratamento sem abertas é para a ses de infectados pelo corona 

virus, à administração do democrata terá equipes me 
dicas de responta rápida a 
serem cmviadas sos estados 

À agência de ntícias Reuter 
regra no valerk retro 

vaménte O governo também. de vacinas Os EUA falam em 
deve disponiblizar 50 mi. fomecer 12 alhão de doses a 
ÍNes de testes prtutos em. outras nações sendo que 200 
clínicas rurais € centros de males. seriam entregues 
taúde para no segurados. nos primos cem das. 

“ranaormada na mais 
ode cerimônia militar é 
sempre realizada not, 
tudos o fi com palete 
de general tenente nen 
mirante ou vice aimirate 
tem diet a ela quando 
em dat 

Sua foema atual fl 
crada em 1813, quando. 
dum rei prsalano incluiu 
uma apresentação de armas, 
duma oração e Uia canção. 
militar À apresentação é 
goronsmente coreograada e 
Esecutada por da forma 
“ões de soldados, segura 
do res e tochas aces e 
duma banda marta Dura 
minutos. 
O ritual milar começa com um toque da banda maria, chamadas para os 

soldados eridos e dispersos. 
srt batalha e uma. 
“sudação aos que tomaram 
morto Soldados tram ox 
capacete, seguram em nene ao plo coa mão 
esquerda e ouvem uma or 
ão musa O o lemhoé Aocado dep 

A Terena? onde lo o 
cadas a música de escolha 
“dos homenageados não fiz 
parte da cerimónia múltar. Dede 1998, el paso a ser 
eta também par utoida 
desci, ma nó pede 
de primeiros nto € 
ministrada Dea podem 
ser homenagendo por esa 
cet mar 

todos tldador deveriam 
se recolhe ea desobediência 
deva a puções severas O 
costume multar deserto 
mo mama "O Pefeo Sold 
do Aedo; de 1736. 
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DIÁRIO 
POLÍTICO 

"NO 

Política, é como as nuvens 
Fusões ou ederações partidária, visava, prioritaria 

mente, axar partidos ameaçados pelas cliusuas de bar 
eira, estabelecendo no mercado novas e fortes agremia. 
qões com limites de validade de quatro anos. Prov disso é 
anunciada fusão reunindo PT, BSB e PCdo, sob à bén 
dos de Lui Indo Lula da Sl, cujo objetivo não foi criar 
Um grande bloco de esquema. sim, desestabilizar Ciro 
“Gomes à quem Lula parece temer mai. Mas há sinais de 
fumaça apontando para uma recuperação de Bolsonaro 
Ficou paténe com aprovação do candidato do presidente 
ao ST um novo quadro que pode mudar a corelação de 
rça, À rente parlamentar constituída pelo cetro com 
o avo do Orçamento Secreto, devlveu sa presidente a 
possibilidade de se recompor; evidenciando que daqui por 
Alamo, as tratativas entre o Palácio do Plano e o Palácio 
“a Congreio e fará através do bloco da cetro liderado 
pelo PL. O que antes era desfavorável na marcha par 
depois da aprovação de André Mendonça recupera 
camdldatura que vinha se derretendo na pesquisa. O og 
aparentemente desgovernada que mostrava Boionam em 
ud, poderá readquirie o equilíbrio que lhe falava. Lula 
Valter que rever a uso tese 

Fores para deputados. 
e senadores Eoonaro 
conseguly dar um flo de 
arrumação para rec 
marcha da sua campanha 
Aireloção. A norvação do 
“xangélico An Mendonça 
para 0 STF e da PEC dos 
Precatórios tl a vlta por 
cima O President mostrou 
que não evitem obstáculos itransponei, e que a 
gua continuado tudo que asp Que mande fr 
para dopulados o senadores quo 5 rendoram os fot 
Argumento do Orçamento Secreto 

Beneficiando os pequenos x cimurs 
“los Deputados, com a reator do deputado Eduardo 
Blank o aprovado projeto de Lei do ex-deputado 
federal Cd Gomes, para evitar que pequenos municipios 
continuem sofrendo perdas em comequência da 
distribuição injusta do ICMS, 

lido no Congre 
parceria que traz o município de Aracati, no tora Sl, 
paras integrar do prodecionmo do Sobval na Zona 
Kore, Hon para Black que chegou na Câmara Federal 
ma fada, mao se credencia rendendo se a irmandade 
vitoriosa do estado. 
Trocando de Chefe Dei de Domingos tino exige avi do cando do E o presen doi hei Gomes é mad uq a pr em relação sueco era, e, que fado do 
Sigur Palio d Abção pelo Pd ar Boonaro. 
Direto à fonte ni cu sto de resolver problemas 
“lo Ceará nto nos ministérios, Camilo Santana 
cobrou do ministro Queiroga, da Sae, imeds 
credenciamento do Hospital Regional da Região 
Jeguaribana, que já está funcionando. 
Silencio nais por prudência da que poe soidaricdade, 
vereadores de Forsena decidiram não falar no caso 
Ronaldo Mia condenado sem direito a ser ouvido. 
Em se tratando de uma casa com telhado de vidro é 
compreensível a adoção do bens administrado slencio. 
Eapera seque Laisa Gaspar se enquadre a nova ordem. 

GQentreaspas)9 
“Seo Governo Federal não gostar da vacina contra a 

pandemia e nem premia quem se vacina, cu ofereço uma aaa de cachaça da boa, a quem provar ser vacinado” 
Henri Pinheiro dono do" Bardo seu Zé Bodegr 

Nas informações de Fernando Maia: 
email: ferrandomaiaostadoce com ar 
Hogdolerandomaia ip net 
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Senado Federal aprova 
PEC dos Precatórios 
A proposta é o mecanismo do governo para destravar o pagamento 

do programa social Auxílio Brasil de R$ 400 a partir de dezembro 

so MaséS o ALTA ISOS! 

Apos sucenos recuos do 
governo. o plenário do Se 
ado aprove nesta quinta 
dera (3) a PEC (proposta de 
emenda à Constituição) dos 
Peectóios. A proposta é o 
mecanismo do governo para 
destravar “o pagamento. do 
programa soca Aunho Bra 
da de R$ 400 a partir de de 
eso. Oleo, que di calote 
em divida judia reconhe 
Cas pela Justiça, ot apra. 
do na primeiro tuo por 64 
votos a favor € 19 contrários, 
alem de duas abtençõs 
scondo. para que à 
em segundo turno se dee na 
deb end à propoua 

mente aprovada, por 6 
além de uma abstenção. E 
necendio o apoio de pe 
menos 49 senadores, do tal 
de 8 parlamentares da Cs 

O trt que compõe a PEC o aprovado no primeiro tuo or 64 votos a ar e 13 contrários 
e o presidente Jar Bolo “culo retroativo desse Umite 

mara o Congress Objeto A outra medida cria um va 
É mori 0 governo a putar Loc minimo para  pogamen: 
mae vibra promena de to do precatório a dividas 
elevar o valor do Ando Bras. que não entrarem nessa ita 

Lderes prverno uma tentativa de dar impulso. serão sdladas e quitada em 
que cond à Belionaro na campanha à 
dente Arthar Lira (PAI). reeção em 2022 

ta "E tenho que registar 
que mal da metade das a 
las adidas po Alo 
Brasil estão no Nordeste, que 
região mas pobre do Bre 
vi afirmou o relator da PEC 
Fernando. Bererra (MDB. 

E), que é der do governo 

o, pediram para mil 

Soc parda PG, ei orla à dee 

Teto Rd pj 
cuação de um tt do pa AD inc co 

aprova texto-base da 
cria o Auxílio Brasil 

= 

“Coma houve alteração no 

a Câmara dos Deputada 
anos portriares. 
Nos quinta o goterto 

recuo e atende om últimos 
quatro pontos que fora de 
mandados. Achou que ml 
te para o pogamento de prca 
nóis tenha vaidade lê 202 
e ndo sê 2036 como previa a 
verso anterior A reduir em 
des amaro prso de vigência a 
mova vendo da PEC não ara 
osefioada proposta no Ora 
mento de 

m celeridade 
À parte da PEC que 

chega a ser modificada plo 
Senado poder ser peoana 
pda antes de a Câmara ana 
far a nova vendo. Apesar 
das concenaões festas pelo po 

no Senado. 
em cerca de 

es de despesas 
do próximo ano, a PEC tem 
“o pilares. Uma. medida 

de um dele no teto de À PEC dos Precatóios é 
oje a principal pauta de inte 

Senado 
MP que 

Por articulação do 
no, o Senado úlerou a pro 
postaquecriao Ando Brasil o 
Eretomou a brecha para que 
hoj fila de espe 
ma social O Aus 
foi elaborado pelo presidente 
hair Boleonaro para bat 
o Bos Família -mara ligada 
à gestões petit 

Tor votação simbólica, o 
plenário da Casa fez ale 
Gbes na versão já aprovada 
Pela Câmara e derrabou um o 
mecanismo que tinha poten 
cai de arsplir número de femlias aesddas pelo pro 
grama. O texto aprovado pe los cdeputados ii pressonar 
a verba do Auvílio Brasil já 
em 

Com a conclusão da vo- 
tação mo Senado a proposta 
quecriao Auniio Brasi go 
Ta segue ara sanção. Houve 
apoio inchsive de partidos 
deopasíção como PT. 

Por ter criado 0 Asi 
Bo Bru por io de emma 
MP (medida provisória), o 
ao de Bolsonaro teve eéi 

Câmara elevar o número de. 
famílias beneficiada para 20 
milhões 

O governo trabalha com 
o cenário de que o Au 
ras atenderá 17 milhões de 
amis a cobertura hoje é es 
de 147 milhões. Após atua 
ão do lider do governo no AUXÍLIS pa 

E BRAS Ea 
tutor MP no Senado, senador 
Roberto Rocha (PSDB-MAJ, 
retomou um trecho em que 
condiciona atendimento 
ds família à dsponibilida 
de de recursos finance 

Hoje, por le, 0 gaverto. 
não é obrigado a atender 
todas as famílias que estão 
dentro da ala de pobreza e 
extrema pobre, 

A Bl, que attlmente está 
em torno de 12 múlião de 
cdastro, se forma porque a 
verba do Bolsa Família tem: 
ficado menor que o neces 
rio para atender a todos que 
tiveram o cadastro analado 
pelo governo. 

O uno Bras o elaborado para subttir o Bolsa Família 
to imedisto. No entanto, o 
projeto precisava do aval das 
fas Cats do Corgo aê 
denembro para não per 

lidade 
âmara havia aprova 

do mudanças nas regras do 
programa que elevaram a 
Cobertara da transferência 
de renda à população mais pressionando 

à vesba do programa so 
cal para 
quase R$ 46 bilhões, que 
têm sido planejado 
Versão 

Segundo o reator da MP 
na Câmara deputado Mar 
co Aro (PP-MG), a versão 
da proposta que pasiou pela 
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Econo INIA 
E) 
Déar Na quinta-era 
R$5,860 ( VO 19%) 
Bolsas Na quiialera 

3º edição do Virando o 
Jogo tem 760 matriculados 
760 adolescentes entre 15 e 19 anos participam de atividades 
socioeducativas e qualificação profissional em programa do estado 

Um total de 760 Jovens in 
ra edição do Virando o Jogo, 
poltta pública do Governo 
do Estado que faz parte da 
Programa Superação e conta 
com à execução da Vice-Go- 
Vermadoria em parceria cam 
a Secretaria da Proteção So 
“ia, Justiça, Cidadania, Mu 
lheres e Diretos Humanos 
(595), À ação, direcionada 
para joven de 15 a 19 anos 
que não estudam e não traba 
ham, ponei como principal 
objetivo à oferta de ativida 
“ese cunho socinedeativm 
“e qualcação profional, 
na perspectiva de fomentar à 
retorno desse público a am 
bieme escola, além de for 
alecer vinculos anular é 

Neste momento, 
triulado 
visando 
primeira lap 
Diferentemente dos” jovena 
que participaram da segunda 
edição, quando a passagem 
por essa Fe fo Via Internet 
Por conta do alto número de 
Esto do novo eoronavitus 
para os participantes da ter 
eira edição as aulas serão de Caia da Ex 
forma presencial especial da Vice-Governado 

À viegunermadora lob- ia, exatos a polca pública 
da Ca comentou. sobre a 
importância do projeto para 
a vida de vários Jovens ab 
qulos pela ação. “Estes 
en pauaram por situações 
ma vida que os levaram à se 

desprender do ambiente e 
cod, é mulos estão sem um. 
cenário dal para trabalho. 
Jovem fora da ecoa é ne 
um alerta aceso. O Viram 
Jogo trabalha para conseguir 
ampla an capocdades des 
acotada, para proponcinaar 
ma vida de conquistas de 
melhor trabalho, uma vida 
que posa ajudar q rtomo 
de todas es 

e também falou sabre uma 
ponei expansão do Virando 
ar outros much 
Joia “A pet est mo 

início dota nor 
vamos por mai 

Horários: 
Bh30 às TIh30 
out4h às 17h 

Lanche incluso: 
frutas, tapioca, cuscuz 
e pão de queijo. 

Dias 13 a 17 de dezembro & 
10 a 14 de janeiro, nas 2 sedes 
de Fortaleza. 

Boss 
COLÔNIA DE FÉRIAS 

= 

rain o Jogo age dra o orla e 24 Bar scoos pu cr someone 
expectativa é que o começo. 
do próximo ano já pontamos 
aber uma nova edição em 
Forte, lêmde levar o pro 
det tambem pura ra cida 
descreve: conto 
Áreas de atuação 

Aim como na segunda 

Mucuripe, Den, Vicente 
Pina é Lagamar 

Área 08: Autran Nomes, 
Bonsucena, Genibad 
Gaja Portugal e Pe esição, o Virando o Jog li 

atinge cinco áreas de Fort 
ler e um total de 24 buirros 
O local são escolhido tr 
vês de critérios que levam em 
Conta dados “sociocco 
o nderos relativos 3 
pulação na ta etária de 15 
T9 anos, como indios de 
“quantidade de joven por área 
Cedo escoa, entre outros 

Área 05: Bom jam. 
Lisboa, Manoel 
Siqueira, Pano 

Área 06: Barroso, Couto 
Palmeiras Car 

Aresoticantoras— rmimenim 

INSCRIÇÕES ABERTAS! 
Válido para alunos e 
não-alunos. 
Contato: (85) 98851-1576. 

O Fórum 
pretende se 

constituir em 
um espaço para 
articular, discutir 

e viabilizar ações 

que priorizem 

as demandas 
das ZEIS em 
Fortaleza 

O Instituto de Plana 
mento de Fortalera (plo. 
for, órgão gestor municipal 
responsável por articular e 
encaminhar "as. demandas 
referentes. às atuações das 
Zonas Especiais de Intrese 
Social (ZEIS), eoordenan: 
do a elaboração dos planos 
integrados de regularização 
fundiária, reslza ho da 9 
horas, no auditório da Sefin, 
a aberara do Fórum Perma 
mente das ZE Fotaera com 
oenovos membros eles no. 
lima dia 11 de novembro 

O Fórum é um espaço 
institucional de articula 
qão, consulta « deliberação dor diveros segmentos que 
“o integram poder público, 
univernidades, movimentor 

tes promover a artutação 
com a vociedade Gi e ou poderes públicos em delta 
da ZE1S atear uno aos Poderes Leio, Esc 
ve e Jairo a solução das 
questões pertinente à ZEIS; 
que verem sobr à cação 
é a extinção de ZEIS, 
ca proposta de cação 
e ceno da polo ds Ea acompanhar emo 
coramentáios — desiados 
ASSZEI, bem como anar na 
capração de recuo ente 
preto em suas ár 
e deliberar sobre provida ds a aplcação de euros 
deinados de referidas o 

populares e ongunizações da 
Tociedade civil. Ele pretende. 
ve constituir em um espaço 
para arcar cute via 
biirar ações que priorizem 
as demandas das ZEIS em 
Fortalea 

ke compreende atunç em polias planejadas 
ZEIS, ampliando os espaços 
de discuaão e participação. 
social na políca habitacional 
e de regularização fundára 
integrando 0 instrumento 
Zoneamento Especial de In 
terese Social aos demais ins. 
trumentos de planejamento 
uubano € as ações públicas é 
privadas em ZEIS, 
Atribuições nas epecl, pardcpa da 

de Uibunitação de ZHS é 
demais programas da polca 
habitacional dentre outros. 
ZEIS prioritárias 

Bom Jardim, Mucuri 
Moura Er P 

vendo algumas dele pro 
mover debutes, encontros e 
seminárioacom o comcles 
roi das ZEIS acompanhar é 
Rocalizar “o. fanclonamento 
dos Conselhos Gestores das 
ZE, acompanhar o proce gam 
so de escolha dos membros. ambu, Poço da Drag, Prada 
“as comunidades que inte. do Futuro, Servir e Dinho 
raro os Conslhos Gesto: Torres (Vila Vicentina, 

Super Mercadinhos 

Me acostumei com voc 

EM DEFESA DO 
CrediAmigoo 
100% BNB 

ESivuee 
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>ECONOMIA 
empossa rodo ps pa, oito da Era Pao Gs, di por qe ds 
saca do oem pis 2 ir dh rama psd Sur Omo ao e 
rea dad due do sr nagar estão pa, ando a e quem 

ECONOMIA dA ECONOMIA — 

Recessão: Sinal amarelo se acende 
O PIB bras regista queda peo segundo trimestre 

consecutivo, eo Bras entroa em recessão técnica Segundo 
dados do IBGE a queda ai de 0,1% sobee o segundo times 
re Por definição, m aí entra em recsado tcrca quando 
Tn di trimestres seguidos de queda Ela é um al deleta 
econômico. O cenário mas preocupante, dizem especial 
tas é quando este encolhimento da economia, com redução 
da produção, estende-se por um periodo prolongado e acta 
vários setores econdenicos. O IBGE também reino resul 
tado do segundo trimestre que paso de 0.1 para -0.8%. 
A alta recessão no Pal havia ido em 2020, quando o PIB 
aa 23% no prime trimestre e 63 no segundo, forte. 
mente impactado pela pandemia. 

O resultado deste ano já cla em rs o crescimento 
a economia brasa tbém em 202, De acuedo com o 
RGE o PIB está no patamar do fm de 2019 incl de 2020, 
perindo pr panda, 3,4 abuino do ponto mui lo da 
atvidade eomônica nu série hacia scançado no pimeimo 
rimestre de 3014 Apesar da ala nos serviçs que respondem 
por made 20% do Po que pu a queda da omni bt 
agropecuária, que encolhe sure o sepundo trimestre € 
Ba comparáção com 0 igual rimete de 2030 Segundo o 
IBGE, o resultado é explicado, principalmente, pelo dese 
pembo de alguns produtos da ava que possuem sara rele 
Van notrcio trimestre apesentaram reco nesta 
“e produção anual e perda de produtividade, ente de, café 
(224%) algodão (17.98) emo (16%). 

ao Cai ettdaio  afdmociantea 
fortalecem o posível atas climáticos adveros 
fundamento da recendo da natureza Iveram im. 
em 202,0 quealetark pacto no desempenho da 
acriaçãodeempregose atividade, letando o PIB. 
alo renda ma do rs. no 3 trimestre “É funda 
Balhador A inflação até val. mental distinguir o que 
recuar, mas de forma mas. é política econômica de 
Torte apenas no segundo fatores climáticos adversos 
semestre e lda lr, e pontua da nature” 
continuará elevada, acima. afirma o ministério. "A 
dametado BC = de 35% maior crie húdica em 90 
para 3032, com tolerância. amos de tória ea oco 
de 1,5% ou seja o Umte rência de severas geadas 
Inferior É eo duelo tiveram impact em 
de SM. Os juro estao” selos neo em enc 
mai salgados que em como em setores que Toi et ever. Mepende dec do 

ana de R$ 550, gica dr. 

Guedes: Brasil crescerá com menor força 
O ministra Paulo Guedes (Economia) afir- 

“mou que o Brasl está condenado a crescer. 

renda rio metade da múlia nacional do preço 
do gás após oa 
Gamento do Auníio Gi novo programa 
solado Governo. Ganho equi 

ente a 50% da média nacional do preço do bio 
será concedido poe bimetr e familias inscritas no Cônic,eja renda familiar mena per exata for igual ou inferior à mel salário minimo e de famílias 
que tenham ente seus membros quem rceba o BPC. 
Mais informações de Rubens Frets coma: trotanubensSgnaiLcom 

revisada de 01% para 04%. 
Na avaliação do IBGE vs 

rições primas 0% anal 
zam que a ecosomia atraves 
sá perco de estabilidade “A 
geme considera fo quad] 

dificultam a recuperação da 
ividade — econômica Goo 
Tormeo IBGE, o PIB está em 
patamar ale so eegtrado 
entre o fim de 2019 € o início 
de 2020, periodo pé pande 
la. Poe outro lado, encna 
tra-de 38% abuixo da ponto 
mal alto da série histórica, 

no primeiro te 
mese de 2014º Mesmo com 
aaltade 1,1% no setor de ser 
viço que responde por cerca 
de Tor do PI nacional o re 
“ultado do tesceiro trimestre 
foi puzado para Baixo pela 
que det na agropecuária 
pelo recuo de 9,8% nas er 
poetações de bens e serviços, darmao IBGE 
A forte retração da 

cuia rsee o fm da ara de 
deja que também impaciou 
a espurtações. À colheita é 
mao eneeentrada nos des 
primeiros trimestres do am 
Também houve elo do ck 
ma adverso que prejudicou o 
Plato e à produtividade em 
vário segmentos do agrome 
Eco bear em 21 
A ddr, por sua vez 6 
couestagnada (0%). Segundo. 
o IBGE as fbricas seem o 
encareimento de insumos 
na pandemia e os efestos da 
crise energética, que eleva os 
Custos de produção 
Em relação ao tee tt 

mestre de 2020, o PIB cre 
eu 4 Em 12 metes, a aa 
ol de 9% Já no acumulado 
deste ano sé see, o e 

do progama O ento pra 
do pl deputados ra red 
mara ves do Ando Ben 
em DR Co à condado da 
tação mo Senda a pegada 
que cao Auto Bal age 
gue par sanção Home polo dave de pardos e po 
gla.comoo PE Portercridoo 
Ando Bea poe meto de ums 
MP o ato de Boba teve 

cado avançou 57%. 
Projeções slnalizam que 

o PI brasileiro deve fechar 
“ ano de 2021 com cresci 
mento, assocado em gran 
de parte à base de compara 
qdo deprimida -em 2030, a 
pandemia causou forte que 
da do indicador. Analistas 
avaliam que, diante dos re 
centes sinais de fraqueza da 
economia, o cenário ficou 
als complicado para 2023, 
ano de eleições. 

Segundo o boletim Focus, 
divulgado. pelo BC (Banco 
Central) o mercado finan 
cedro projeta avanço de 4.78%. 
o PIB de 2021 À estimativa 
“vem sendo revisada para bar 
o mas últimas semanas Em 
3023, a ala deve ser red 
“da para 058% conforme a 
publicação á há intuições. financeiras que preveem re 
tação na atividade no pró 

A piora das expectativas 
econdmicas ver no embalo 
a eso nsacomaria que 
rear o poder de compra consumidores do aumento 
“las incertas na área fal 

“A dividas de analistas so 

dera validade A Câmara havia 
procado emadanças nas gras 
do programa que devaiam » 
cabe da tranderênca de 
renda à população mis val 
nerve, prslogando a verba 
do programa soc para 22 
meme o er common 
te de quase RS 86 bilhões. 
que tem sao planejado. Segundo o relator da MP 
na Câmara depetado Mardo 
Ago (PRM) à verso da pro. 
posa que pac pela Câmara 
eva o ndmero de tm 

PIB recua 0,1% e reforça 
quadro de estagnação no país 
Economia brasileira recuou 0,1% no terceiro trimestre de 2021, frente aos três meses 
imediatamente anteriores, apontam dados do PIB. O resultado foi divulgado pelo IBGE 

fue o rumo das contas pá 
ca cresceram após 0 over. 
no federal cobcar em seque 
d teta de gastos para pagar 
o Audio Bras, substituto 
do Bolsa Familia 
Cálculo do PIB 

Produtos, serviço, au 
pés, serviços públicos, tm. 
Postos e aê contrabando. 
Estes são alguas dos com. 
ponentes do PIB (Produto 
Tnerno Bruto), calculado 
pelo IBGE, de acordo com 
Padrões internacionais. O 
Objetivo é medir à produção. 
de bens e serviços no pais em 
determinado periodo. 
O indicador mostra quem 

produ, quem consome e 4 renda perada a partir dessa 
produção. O crescimento do 
PM (descontada a Inação) é 
sslmente chamado de eres. 
cdmento econômico O leva 
tamento é apresentado pela 
gica da olera (o que é pro 
“uid e da demanda como 

ral é divulgado cerca de 60 
dis após o im do periodo em 
questão (Folha Preso) 

Senado aprova texto base do programa Auxílio Brasil 
Por atuação do porem, 

o Sendo atos a proposta 
que cao Audio Bed eo o a beca pura que bol 
de espera no progama soci 
O Ao Bel ft aborado 
pela presidente lar Bobina 
para sbt o Bla Fala 
“mara boda es pe 
Por votação smibélica, o pe 
do da Cas fez atrações ra 

beneficiadas para 29 milhões, 
O joeo trabalha com o e 
dio de que o Audio Bra 
atender 1? milhoes delas 
cobertura boje é de 147 
es. Após atuação doer do 
eo o Senado Fernando 

(MD PED, e do ml 
ro Jd How (Cidadanh) 
o tl MP no Senado, de ador Roberto Rocha (PSD. 
“MA), eo um trecho em 

E 
! 

u i : 
Hi 
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Prata. Campeã paraímpica nos Jogos de qui (ação, Mariana D'Andra conquistou nesta 
> ESPORTES qu fx aaa o Cope lide a ei 

- fGeórga. Foi o pemeiro pódio brasteio na competição adulta, iniciada no último domingo (28) 

Handebol feminino estreia 
com vitória em Copa do Mundo 
No torneio mundial da modalidade sediado na Espanha, as atletas 
brasileiras venceram a Croácia por 30 a 25, na primeira rodada de seu grupo 

A seleção feminina de 
handebo to com lb ria no Campeonato Mundial da modalidade, resado na 
Espanha. Nests quinta-feira 
(3, a brado venceram mica poe 30 4 35, no 
lo Cidade de Case o ea primera rodada do fesntara 
O Bra vota Jog neste 

sabado (4), de 13 ori de Bra), dae do japão, 
Um nora viária garante 
canficação “antecipada à 
Aequênci da competição. À 
paiipação na primeira as dermina ne segunda er (6 
contra Para. Às pat 
das também eso reatiadas em Casti Os ns pi 
ros colocados da chave vio Ana Paulo Belo. Elia a 
à pesxima etapa, onde terão. melhor jogadora da mun da rente oe ri ria me do na década pasada pelo 
hor povicumados do “it Handbal Pane, Duda 

Hoque velo Argentina. CH Amorim anunciou à apo nao ta é e Espe vemtadora da seleção em 
nda, outubro, O treinador espa 
Elmiado na primeira . nho Jorge Duas, que di. fase do tarelofembnino da. elguo Bras por três anos € 

Olimpiada” de Tóquio (ls: foi demitido após os fogos. 
plo)Ja equipe bra ot. fot aobuinido por Cris 
fara” à Sua renovada no Rocha, auuar do pró Com 6 duas remanescentes prio Duchas Depot der para o fer. Araj todas com tt ol) do grupo campelo mundial” No doce coctm as medo valo co 6a 1 no Paco Samara Vier (dia pa) é Cs 00, a Siri goes. tas de bro do dio Bra administrou por qu Jénica Quicias (a 9) a Ba Avenhar e a contrai Campuomato Europeu. as se dez minutos uma vanta- (Agéncia Bra) 
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Loteria dos Sonhos 
E mas um fal de semana para muda a vida de muita 

geme Nesta seta dia, 3 sorteios com dinheiro e moto. 

onte emanda no próximo dia 13 
qua homenageia os grandes 

nomes de nosso exporte. O local é o magalico Marina 
Park, orgulho de todos nós cearenses. Seu irmão ais 
velho, Flávio Ponte tem 0 nome gravado no tofêu a ser 
outorgado Flávio já nos deixou. 
Cobertura 

Nos meus mals de 50 anos como cronista espor 
ivo jamais vi uma coberturatão maciça como à que 
a imprensa nacional deu a embate entre Palmeiras 
Flamengo À média eletrônica comandou esta cadei e 
mesmo com à exclusividade SBT ela deu um toque de 
protismtonalismo puro 

ANDINHO Esta foto é de 201 e nela aperco o Andinho 
Dom jogados por na. 
Personal traineen 

O protional det atividade fia teve o eu dia come 
“morado na quintal pacada e o entregue a iedalha 
Ari Sena ao profs Jos da Páscoa Net um etuas 
tado mesma 
Fim do mundo 

“Tem gente se intemando em hosts só pa 
comer É ren coninuam rios eo pare c po 
Aforça do Leão 
Para quem não sabe 0 Fortaleza já em 12 la espalha 

alas pla dade para a venda exclua de sus produtos. À 
cama do Ledo é 4 mad procurada. 
Plenário do 

O programa de esporte da TV Ausemlea tem o coman- 
dade Renato Ave na Danca de altas cada qual sabe 
“mal Sto ces Caros Siva, Paulo César Nordes e Fernando 
Caia este oque mal sabe e oque menos aa 
Cinco mil votos 

O vereador Ronvaldo Mal que até tear que 
paso estava preso obeve na etição pasanda exatos 4.81 
vetos, quase cheganda aos cin mi. Ele é do PT. 

Este esporte ganha a cada da mais adeptos e ao mes. 
mo tempo praticantes. E neste ia de semana va acertar 
certame desta modalidade. 
Sérgio Alves. Oi TV aa que veda ao val para lc Ssmpeca é de fome + ia bb a 

Meu pal um dia me flo para que eu nunca mente 

LÚCIO BRASILEIRO Sos edrdo de longe tes e 
mc só cod vemos irem ida Bom di, Lácio. 
Mais iniormações de Sia Caos 
mai: promovia com br. 
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E ao po OGERAL me parameter Cosa re 

Casa de Cuidados do Ceará promove seu 
primeiro curso de cuidadores de pacientes 
A capacitação focou em cuidados especiais para segurança dos pacientes de forma a evitar hospitalizações 

À Casa de Cuidados da a = Segundo la, esses momentos 
Ceará (CCC), unidade da = importantes não só para. 
Secretaria da Saúde do Es E o cuidados, mas principal 
tado. (Sesa) administrada. EE mente para o paciente. “Esse 
pelo Instituto de Saúde é - Areinanento facilita para que 
Costão Hospitalar (15GH) 
promaves, no último mês 
deu primeiro curso de cuida 
dores de palentes ob as 
lância especial. À incativa 
teve parceria da Direção de 
Gesto do Cuidado e Ensino 
(DGCE) do ISGH. 
A capacitação reunta 30 

cuidadores e focoa em cui 
dados especias para promo: 
vera segurança do paciente 
Da telono so lar é evitar 
novas hosplalizações "Bus 
camas aliar teoria é prática, 
com o Inulo de potencia 
lar os cuidados! domies 

os cuidadores trem as div 
das e evitem erros durante o 
processo de cuidado. Ain 
des também têm um papel 
fundamental na recuperação 
da paciente, pontua 

À “terapeuta ocupacional 
Natália Cosa abordo, no 
curto, o módulo sobre pre 
venção de quedas, em par 
ceia com à equipe de FI 
“deerapia. “Tiveios tevria 
e prática. Fale sobre como 
prevent acidentes e readap. 
Tão da rotina do paciente 
“é da familia que cuida desse 
paciente, estimulando novas 
Fatuidades e fnseindo ou 
tras atividades, conta 

Os pacientes recebidos na 
Casa de Cuidados do Cear 
+á possuem assistência de 

a pee é utilização profsionals das 

lares. Os cuidado 
ol baseada na rotina 

do paciente é utilizo tim 
ações estratégias dirclo 
mada”, afirma tala Oliveira, de Atendimento Domiciliar fazer diante de intercorta- de cuidadores dos paclen- dos 
perene da CCC (SAD) da unidade, em pr... cia, nutrição adequada ci- tes, capacitando os acom- de curativos adequados: de. Enfermagem. 

O curo ol votado ecl ceia com à Escola de Sadde . dados com a sonda. cuidados. panhantes, — especialmente “talha a enfermos Érica Le. Annência Social, 
sivamente par o cuidadores. Pública do Ceará (ESPICE). com higiene, como evitar agocles que chegam à uni: . morSil.“Nôstrabalhamos . diclogia, Terpia Ocupado 
de paclentes da unidade com a Excola de Saúde e Gestão. dores nas articulações em dade com multas dividas. o fortalecimento do vincu- nal, Nutrição e Pucologia, 
idade mínima de 18 anos. (ESG)eo ISGH tre otros. ok ama troca de “Or cuidadores são treina: Jo familiar € 0 suporte no. além de vistas médicas, com Apesar de o equipamento “Olerecemos práticas que experiências incrivel entre dos especificamente enfrentamento da” doença. a adoção de todos os cuida 
promover treinamentos para. julgamos serem relevates cuidadores « facitadaces. relação dos cuidados, além da aceitação da stuação dos necesários na transição 
este público quinzenalmente. . para pacientes que serdo cul. avalia Aryadne de Oliveira de fim de vida por melo de. entre à estrutura hospltlar é 
à capacitação de cuidadores. dador em casa, especialmen: — Marques, coordenadora de co prevenção de úlceras cuidados que minimizem os. o domielio do palete 
de paclentes que exigem uma. te os Idoso. Dtetos e deve Fisioterapia da Casa € ta. por preso, manuseio de “sofrimentos fico, pucoss 
assbência especial To a pe. res do cuidador, Estatuto do. das idealizadores do curso. jondis e traqueúitomo, tc. cial espirita serenceta. Fonte Governo do Ceará 
meira do tipo. O conteúdo Idoso, posicionamento do Os trabalhadores da Sad- . nicas de sapiração e nobee Klan Lima é nu 
foi eminitrado pel equipe. lei, mobilização, manuten- de do equipamento atuam. como administrar uma dita . nista e já múnistrou 
multidisciplinar do Serviço. ção de equipamento, o que. disstamente com a eguipe apropriada, lém dos cuida para os cuidadores, Draco 

Sociedade [E 
Hi tesomasos 144 erormomintogtom o ça 

E) 

de Ea Cd fat oupem o 
“do ves eve O bol Slicioo arado ordena 

de ol om Hd Hal de tarde de to 
seria. 
"TT, hoj, pra Dan Amia e Locdinha Lee 
Pim ursos e tomogasCompuladn ads de média e id doc erp 

A catoa e compottra bla Gal Costa ve e a parei trem Rota, ex um ao grata, no da 11 de Denis Costa raia ro dl e deem, o auto da Psinução O dy e cado pare Pça Vo da Cut 
Dragão do Mar de Are Cara 
pad Aa it qu Pane pese pi dia De Pegue do midi esterco Hapidissimas Sede d ita Dr Cars Ebro Mari Bodrigas pride da rc Jáder ore que prmore 
Sobrinho. A Medalha Dr. Periguary de Medeiros é maior cio Courá. Gastão Bitem. se ão juta 
“comenda do Legiltivo de Foctalea para aquelas personal (our divulgou o resultado ruende com à Sincore, com Pempipeperadriçor End ireipaas dação 
Tatá acontocendo, todas a sextas frs ato Nata com rio cm 3021, bem como os humorista Zebriho, ponto Do paanca Anália e ai cf Sound ricação 

dp 

Dn rito tdo Ci eia TE rep 
pr primo mile 

família, a jovem médica 
“dermatologia Yanna Castro 

Em 2020, a pandemia 
terrompeu mas amanha 
Ana Paula e Eúbio Melo vão 
eeber pelas boas de pr 
ta. Ambos engenheiros civis 

And não e sabe quem 
semi o cnaque de 021, mus a 
“que todos abem é que o saldo 
Aântco Hal do Marina 
Park Hotl receberá sea 
des convidados para u Noite 
das Personalidades sport 
va, comandada por Sérgio 
Ponte próximo dia 13, Troféu 

cubfate denids:6 e a eporiumdade de Flávio Ponte 
ção de moves associados O serem reconhecidos mediante As frias de Joana Dare 
evento acontecerá no próximo a ormzaçãoprfiionale Rodrigues  famólia serão na 
did de desembmo a partir Lpulizaçãoiabaia. Cidade Las Paris 
das O hora no Tento Co O Tato Chic And, por Anísio - Avenida da Univ sc diretr Jáder Saares, fe 

Academia Cearense de Dio rá comemora no próximo da dade 12175. no Benfica. . rmceni apoio ao Sica emos 132, no Teto São Joá, cinco anos de existência. Detores A movimentação festiva profinonais intercsands e da Acâdemi (na ordem) resete na reunião: Bruno ui. conta com o apoio do dire. abriria ports para receber 
Aberto Vit Jardson Cuz abril Brando Marcos Gomide tor do Tetro Chico Ambio, tados oscorepundentes de 

Tatiane Castro, o pulmão 
la Sefin não deixa por menos 
“e anierário dia 16 


