
Santidade ao Senhor” - Êxodo 28:36 

Vacina: STE abre brecha para 

entrada sem passaporte 
Residentes do Brasil que deixarem o país poderão retornar se comprovarem que 

tomaram vacina ou se fizeram quarentena de 5 dias e apresentarem teste negativo 

nal Federal, o governo terá d 
ros da Corte deixaram dúvis 

de barrar a entrada de um residente 

Autoridades no 
Banco Central aponta | Ceará criticam ação 
retração de 0,4% da PF mirando 
do PIB em outubro Ciro e Cid Gomes 

Mobilização reforça 
importância da doação 
de medula Óssea 
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ecitoria. Baixo carbono 
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esta "modernidade; nações 
interessadas em respeitar o 

Auxílios 

sentido dessa palavra, mas 
N nem sempre cientes de suas. 
responsabilidades para com seus be- 
neliciários, diante, por outro lado, de 
problemas / dificuldades globais, têm. 
lançado-mão de programas para ten 

da Silva dominam as intenções. 
de voto para o Executivo Fede- 
ral, ladeados por outros nomes. 

economias sustentável com o Brasil tendo log de des 
taque no mundo como provedor de soluções de bn cabo 
no para outras regiões “O pel já apresenta um setor elétrico 
majoritariamente removivel que se expande com soluções 
temores extremamente competia em termo gleba. 
podendo este ser 0 vetor para a prodação em larga escala de 
hidrogênio vende indica o documento. 
Além disso, o Brasi se apresenta como uma das lideram: 
am glabas em bioenergia. tendo umportante participação de 
Biocombustíveis nos transportes, com o etanle o biosicsel: 

(2015/2016), 

biênio 2005/2007 é a titular 
dade do Ministério do Espor- 
te (2011-2015), Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(2015) e Ministério da Defesa 

Seu cabedal técnico é re- 
ferendado por um histórico. 

e na geração de eletricidade Também tem capacidade de 
desenvolver competências em novas formas avançadas de 
biocombustíveis, entre eles o etanol clulósico, o diesel ht 
drogenado, o boquersene, e biogisfhlometano, A análise 
revelou que o setor de leo gs (OG) brasileiro é conside 
rado dinâmico e estruturado, com grande expertise técnica, 
capacidade de imestimento e desenvolvimento tecnológico 
O fato é que o Brasil deve, sim, buscar se destaque como 
provedor de soluções de ban carbono em prol de um de 
temulvimento sustentável 

Aldo Rebelo: um político de mãos limpas e de boas propostas 

vicissitudes nacionais, as propostas neces 
sárias para a conclusão dessa magnífica 
obra inacabado chamada Brasi. 
O mérito maior das propostas de con- 

serto de Aldo Rebelo evidencia-se pelo seu 
caráter pragmático e despido de influências. 
ideológicas. Tamo que as soluções propot- 
tas para diversas distorções rlaclomudas a 

tar aliviar claras. midáticos como Sérgio Moro e de lutas sociais que remon- desigualdade social, interação com o meio 
é graves dif” CiroGomes -estesútimoscom — S//51] ta à sus formação universi- ambiente, economia, educação e violência. 
dades, das quais. muito menor representtividade ni tária, quando foi presidente . não se pontficam somente atravs de um 

| O Seu principal polca - é dife concebermos da UNE (1980/1981) e a um . apanhado isolado de medidas estatais, mas. 
foco é a pops- a existência de outros políticos. mamas  P35s2do político sem máculas . do fomento de alcrativas que conjuguem 
lação, Não há brasileiros que possuam bom “ou escândalos de corrupção . os diversos interesses dos agentes políticos, 
dúvida de que curriculo, boas intenções e capacidade tó. comprovados. convergindo nossos potenclais humano, 
soluções — para mica é política para assumir o tão disputa: Fora esses predicados, em pullicação . energético, natural industrial e intelectual 
amenizar esse do cargo de Chefe do Executivo nacional. recente o político apresentou a obra int. na busca da formação de uma nação for 

Nó! estado de colas, Nossa abordagem hoe é sobre a trjetó- . lada "O quinto movimento: propostas para te é menos desigual, num contexto viável, 
AoA? qualquer nome ria política de Aldo Rebelo, politico orium. . uma construção inacabada: na qual far um . concreoeacima de tudo, fundada a pro 

9 quetenhaméda do do Estado de Alagoa, de alinhamento . apanhado geral da formação histórica eso... funda compreensão e respeito pelo nosso 
competência ex-  iderlógico da chamada exquerda progres. . cial braseira, abordando temas históricos. ambiente democrático. 

—s clisiva do Cheíe sita, com relevantes serviços prestados . relevantes como as influências culturais in... Embora não nutra qualquer alinhamen 
da Nação à nação tato no Poder Legislativo quan- . digena, curopeia e africana nossa natural o ideológica com 0 indigitado político, 

Epica 
pera eccepidor iss maine eo Eee amena 

nacional, por isso não havendo o que “stória do Brasd hor 
se empreender em seu favor, dando-se. zontes sempre cheios N 
o diferente ds disposições financeiras de advenidades es 
que poderiam sugerir essa destinação às. 
ações governamentais; da mesma forma. 
que aa de outros poderes, vinculam sea 
princípios constitucionais, sem as quais 
se tornariam legais e inconsequentes. 

Ações demagógicas, por sua justf- 
ativa e criação, em geral, são comuns. 
nessas medidas governamentais, mes- 
ma que, à principio, atendam a situa 
ções adequadas e reclamadas, 

Não há qualquer registro de que as 
classes de baixssima renda, ou mesmo. 
temendo eprstem, nasua sis 
sociais, pretensões bem além das dispo- 
sições pública e, especialmente, pr 
tema intenção de se garantir de condi 
ções bem mais cleyadas do comum do 
brasileiro pobre, na relidade de quem. 
aufere nunca mais que o salário mini 
mo, Uma precisão major é que acaba 
por atrofá-lo física e moralmente Por, 
sem qualquer boa expectativa de que 
não continuará sofrendo cronicamente, 

Essa grave questão não é somen 
te humanitária, antes de se constituir 
como um flagrante e gravíssimo repá- 
dio quem pertença uma dae mes 
mo esravizado, unicamente porque os. 
compromissos assumidos pelos gover 
nantes tenham admitido que o país 
pertence ao seu povo, menos os que 
sofrem essa discriminação, sem nome, 
mas com péssimos efeitos abjetos, 

to no Poder Executivo, que lhe conferem 
experiência política e administrativa mais 
que suficiente para desempenhar à Pres 
dência da República do nosso país. Des 
tacam-se, no seu currículo, o exercício da 
Presidência da Câmara dos Deputados no 

aco a mota do Estadinde 3/1 “Empre 
a aliam trocar a Baba, leia pela american. É a cota pars que não ri nada bem 
Para cimo do pote. cú menos par à loca do docrimento cia de máquinas velhas (do Pano No imprensa plana (na Rio do exe ms io), di im, dia não aum eba ecancarando ode clio industria pau bar Foo do recai feum jo ameno de anistia Estao Bico dando conta da dedicação 
e do nom at cine e ecrlógico (cadê a cla da univedados brands mano combee code 7 Não cd. univenidades rea são irlerancido 
poninde ita cento 

to de Microempreendedores Individuais 
(MEN verificado em. 
informações divulgadas pela Junta Comer- 
cialdo Ceará (Jucec) somente nos dez pi 

|! 
em inglês! 

Qualificação para empreender 

1 De acordo com. 

miscigenação, nossos process revolucio- 
mário, a consolidação da nossa indepen. 
dência política, a estabilização do modelo 
republicano, a repercussão do nosso pro- 
cesso de redemocratização . por im, após 
um diagnóstico bastante preciso das nossas 

A migração de empresas da 
3 para Bolsa de NY cheira 
a pá de cal nas esperanças 
construção de um pais capi- 
tals independente: não!, o 
Brasi nasceu. para desempe 
“ar um papel de coadjuvante 
um favendão, um banandão, um 
fornecedor de comnodite, 
Bingo! Até a publicidade é toda 
No país, tudo se resume a 

escolhas equivocadas (há 500 
amos é assim). Bem, voltando 

ao assunto da desindusrialização: o pro 
fessor e coordenador do Observatório da 
Inovação da USP, Glauco Arbix, explica 
que o “dedínio da industria brasileira é 
profundo e acelerado” Ele explico ao jor- 
nal El País que o Brasil enfrenta um proces 

“o movimento de declínio da indústria do 
Brasil não vem de hoje.) essa é uma das 

meiros meses deste ano foram 
registradas 79.296 empresas do 
tipo, o que representa 84% do 
mento que ais ganhou espaço 
no Estado foi o de lanchonetes 
€ similares, que exerce uma 

dio o incentivo do poder público a ações 
que despertem o talento empreendedor 

cujo maior defensor é nosso amigo escr- 
tor/pocta Geraldo Amâncio, é animador 
vislumbra, dentro de um contexto dom 
nada pelo deserto de ideias e pelo descrê. 
dito político, o surgimento de alternativas 
reais para reconstrução do nosso país. 

Capitalismo de máquinas velhas (ou quando soou o toque da agonia) 

carris da inda bra to 
mena a dramaticidade da defasagem que seca na econoda. El se eva do ponto de vita inda ml apidamen- 
te perde capacidade de produ os 
Ddr Em tados ento cê em um process atual, que é um dos motos fores par a gere perca na 
da produtividade bras Nori Sem po (re ot, ca cr à preocupação com à perda de dlmamiano da india naconaA re. 
coperção ida es em pl do menos por enquanto, produção ndo está crescendo em 20, A contr pelos dados 
do IBGE, variações postas, ando exi 
de orem ma em ação de de comparação muto baixas do que por um proa de tomada do nivel e avidade 
dosaor: Tem, tos à roça! Vamos guudrir elo mto. quem sabe chegaremos pé. 
só 
TS ndsram aut Deum! 

nos estudantes, a exemplo do Programa 
Estadual de Educação Empreendedora 
é Inovadora, projeto de minha autora, 
“que virou Je, À iniciativa tornou a dia. 
“dplina de empreendedorismo uma ati- 
“vidade complementar no Ensino Médio 
as escolas públicas do Estado do Ceará. 
Por meio de alas, palestras, dinâmicas € 
visitas, contando com o apoio de institui 
ões parceiras  cunveniadas, programa 
pretende revelar potencialidades e abrir 
novas caminhos profisionas para os jo- 
venscearenses trazendo avontade deem 
prender, porêm, de forma embasada. 

Desa forma, star bem preparado para 
montar o próprio negócio e garantir que 
exista uma estrutura sólida para o cres- 
Cimento da empresa - associado a outras 
condições, como o estabelecimento de 
linhas de crédic, a simplificação do pro cesso de abertura de empresas e o acesso à 
Erramentas de gestão ebcientes - são com 
lições imprescimáívei para a longevidade 
“de qualquer empreendimento. 
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Politica 
Atinerantes, oi provado em sessão desta quarta eira (15) da 
Asseblia Legis do Cear, o Proea de Resolução 24/21 de 
atoa a Mesa Dita da casa que alea a redação do 54º do 
ar 1º a solução nº 289, de 1 de dezembro de 1906, do Ro 
Omo intra ca Aasemblia, À mudança oscila à raizção 
de sessões inertes em lo us sessões lgelatvas A ae 

mes desta ar, 
sob a inicia do residente Esando Letão (PDT, com o abltvo 

Parlamentares rechaçam 
operação contra Ciro e Cid 
O tema pautou pronunciamentos na sessão desta quarta da Assembleia. 

Os deputados acusam uso político da Polícia Federal contra adversários 

Tiveram destaque, na ses. 
são desta quarta-feira (15) 
“a Assembleis Legiaaniva do. 
Ceará, 08 pronunciamentos 
de deputados repercutindo 
operação da Polcia Federal 
(PP) que cumpri 14 man 
lados de busca e apreensão 
tendo entre osalvoso em 
nisto é ex-governador Ciro 
Gomes (PDT) é o senador 
CH Gomes (PDT). À ação 
foi rehaçada por vários dos 
peramentares que acusa 
am motivação polca às 

O depulado Sérgio 
Aula (PET) se, em pro. 
munciamento. na tribuna, 

o Jogo day eleições de 
2022 começa a er Jogado” é 
“que há forças políticas que 
querem fer com que ins 
tlulções respeitadas e com 
credibilidade na sociedade 
como no caso da PF sejam 
nadas para “stender. aos 
detentores do poder” "Uma 
fal de excess é o que non 
dio dieio de questiono, 
mas nunca por corrupção 
dir ele ainda, sobre Cro 
ao indignado E uma de 

do começo do jogo da ele 
qões de J022, que 4 forças 
Que estão à frente da União 
querem tentar denegrir as 
personalidades de uma vida 
Pública Intocáve, pontuou. 
durante à aeudo da cara 
do deputado. Osmar Baquit 
PD, que destaco as con 
ttiulçõe de Clro e Cid para 
a vida públa do estado Ele 
ainda questionou às elrcun 
tdncias em que fi delagrada 
a operação: O Ciro não era 
secretário [durante u perl 
do investigado pela PE), não 
ocupava cargo público e nem 
disputou lição naquele ano 
Principalmente os deputados 
que são da região da Zona 
Norte sabem le mais doque 
nbs que ces têm uma marca 
na vida dels, que é a da ho: 

Diversos parlamentares abordaram o tema durante as votações, na Assembleia Legasiaa 
mestidade: disse ce 

O deputado Salm 
(PD), por um vez, exabe 
Comissão. Palamentar de 
Inquérito (CPI) das Ao 
elações Miltares — ou CPI 
do Motm — em curto na 
Amembleis Legalaiva Ele 
aponta que viverem um pus. 
dlemoeática signlca ter ins 
tituções democrática fm 
clonando adequadamente, e 
“que uma Instituição policial 
Jamal pode ser usada para 
interese político partid 
ria. "E por lo que eua casa 
está favendo a GPL do Mo 
im paca não permtr lo. E 
quem dir to é a Comstit 
cio deal, o Código Peral 
Miltar” Salmo é o pres 
dente da Comissão, 
Guilherme Landir (PDT 

considera que “o desespe 
tem batido! é que poe io 
sttudes como eua vem sem 
do tomadas nos dtimos tem. 

“que estamos vendo é 
duma atitude política de tentar 
inviabilizar uma terceira via 
pura à eleição presidencial 
Para tentar Esanchar o nome 
daquele que foi governador 
ese estado acusou 

ram dos parlamentares do 
PO, no entanto: Elmano de 
Freitas (PT), pronunciando: 

Tide da tuncada 
pedettas. “E 

muito importante que a gm. 
te compreenda que, indepem 
dee de divergência poltica 
e nossas dputas, no 
mento da legalidade e bom 
ma pemos responde a um 
Inguério, ela é conhecida € 
todo mundo sabe onde mora 
é uma pesos pública, com 
um gabinete no Senado da 
Republica, por que um juiz 
ou delegado não pergunta a 
ssa pe vu aca advoga 
“os qualquer questionam 
oque ca posa responder?” 

Neste momento, e traça 
um parado com oco 
do com o ex-presidente Lula 
(PT) amos atri: “A mesma 
cola de pratico com o prst 
lente Lula, regimos dizem 
do que era uma aebicari 
dade Nunca se escrodeu da 
Jestiçae um beo dia a Polia 
Federal est na sua porta para 
leválo a depor, sem neces 

dade. Bastava marcar uma 
audiência e ce compareceria 
Aim ocorre agora com o se 
nador Cd o pré-candidato 
O tema foi pautado tam. 

té pela governador Cam 
Jo Santana (PT), que disse 
estranhar o momento. dar 
ações “Sobe ação da PF 
hoje, estranhamente de ia 
wextigações de uma década 
atri expreso todo a meu 
espeto pelo x governado 
res Ciro e Cl Gomes, gran 
des omems público pesos. 
integra que já prestaram e 

am prestando rede 
 erviç para o Ceará 
o Bea escreve de 
a redes soca O pre 

vidente da Assembleia. dep. 
tado Evandro Leitão (PDT 
também usou o meio para se 

onncar, com posiciona 
Bento semelhante: “Minha 
solidariedade soe poverma. 
dor Ci Gomes e do senador 

esta quarter 
de uma investigação de 10 
anos atrs e, estranhamente, 
retomada agora 

Vereadores de Fortaleza aprovam 
Orçamento de R$ 9,9 bi para 2022 

Os vereadores de Fortle 
ta conciuiram nesta quina 
er (15) a votação da Lei 
Orçamentária Anual (OA) 
ma Câmara Municipal, com 
orçamento estimado em R$ 
95 bilhões para a capital ea 
ren em 2022 À matéria fo 
aprovada com 495 emendas 
parametros e deverá agora 
ser encaminhada para sanção 
do prefeito José Sarto (PDT) é 
publicação no Diário Oficial. 

Com amplo debate na Cá 
mara e capacitação realizado 
por técnicos da Secretaria do 
Panejamento, Orçamento e 
Gestão (Sepog, os vereado 
res puderam aprimora peça 
orsamentariaativedo envia 
de emendas. parlamentares 
Cada vereador eve o percen 
val de 0,01% do Orçament, 
oquerepresentao valor de R$. 

900 ri para destinar de áreas 
de maior atuação de seg es 
pectivos mandatos Destacando a Import: 
cia da matéria. o presidente 
da Comissão de Orçamento, 
vereador Léo Couto (PSB), 
reforçou que a peça traz um 
grande volume de recursos 
Para a cidade. “Fortaleza és 
Cidade do Nonleste que vai 
tero maior Orçamento com 
quase RS 10 bilhões para o 
amo de 2022. Então ese é 
um momento importante é 
sempre resalto que é aonde 
o dinheiro do Fartalezense 
vai er empregado”: afirmou 
o partamentar 

“A áreas de saúde, eua 
ção, ubanismo, assistência Social saneamento são as que 
ão receber o maior volume 
de recursos. Do orçamento 

srs destinado RS 269 bilhões. 
par 3 ade o que represem 
ta 27% do toa seguido da 
cação, ves 
nominal de 
ban, co 
lente a R$ 896 milhões. 

À LOA 2022 tambem trar 
um incremento de 9.25% à 
mai do que ste ana, supe 
cando capas como Recie 
Soador Para o peimo ano, 
o volume de lmestimentos 
stimado em R$ TS búbão 
E mato da história da cida 
de Desse recusa a proposta 
Somtempla a exeonção de uma 
série de obras que visam be 
eira população. 
Obras 

As Obras prevista ns LOA 
2022 incloem 12 Escolas de 
Tempo Integra; 18 Centros 

“de Educação Infant. todos 
cm beiris3 Unidades de 
Atenção Primária à Saúde: 1 
Equipamento da Rede ricos 
social (CAPS) 1 Insiição. 
de Longa Permanência para 
Adoos LP: 52 Estações do 
Biidetar; 12 Ecopontos o 
Cuca Vicente Pinmôn: e 1 Cê 
Inda de Monitoramento 
E prevista sida a ref 

ma de ra Unidades de Ate 
dão Primária à Sabe « dois 
Equipamentos da Rede Ps. 
comocial (CAPS) além don 
vestimento de RS 117 milhões. 
em drenagem e pavimentação 
mos bairros Barroso, Dendê. 
Ancuri, Pedras, Granja Lisboa. 
“Cocfasto Novo Barra Há 
Jinde R$ 160 milhões pars a 
implantação requliação é 
ampliação de infrsoerotor 
ária da Copia. 

[es DIÁRIO 
POLÍTICO = 

Estatuto dos Desesperados 
A espalhafaton “Operação Colosseum, que faz lem 

raros momentos mais polêmicos e aglados da "Opera 
ão Lava Jato” termina mostrando similaridade entre as 
duas manobras da Justiça utilizando a Polícia Federal, Se 
a Operação Lava-ato era claramente direcionada para 
destruir o ex-presidente Lula da Sia, a “Colosseum” 
não conseguira afastar as suspeitas de que o seu objet 
vo é fabricar atos de improbidade para rar da disputa 
presidencial o ex-ministra Ciro Gomes envolvido nas 
Imeetigações de fraudes nas obras da Arena Canteldo, 
Desautorita qualquer suspeita de raude na Licitação, à 
fato da proponta ioriosa ter sida cem milhões de reais 
abaixo dos valores estimados para concorrência pá. 
Mica. Quem quer roubar, aumenta mas nica diminui 
valores à cubrar. Mas tudo tem uma razão, À ingua sol 
ta de Ciro sempre fabricou adversários É bom lembrar 
que a época das condenações de Lula, Cio foi um dos 
Primeiros à defende lo acusando Mora de ser parcial, 
Sarpreende a todos, entretanto o asunto etr voltando 
sete anos depois de uma CPI proposta pelo deputado 
Heitor Férer ser rejeitada pela Assembleia Legislativa 
do Ceará. Está mah do que claro 4 exitência de uma 
operação montada em clma de factoides com o intuito 
de afastar da dsputa presidencial o candidato do PDT 
a quem todos parecem temer. Clro tem batido forte nos 
corruptos do governo, e fora del, onde tam se als 
tra a rede de imrias do Estatuto dos Desesperados Cito 
dir que apuração das denôncias contr ele será mula 
uma demonstração de que o presidente Boltonaro está 
transformando abertamente Brasil "num Estado Pol 
cial soa falsa capa de legalidade” 

on us res ea 
como bocas, coisa e 

Apoio e solidariedade uu rorsem ea de 

Vitoria bolsonarista pars decepção da socicdade 
fortalezene a gigantesca bancada governista da Câmara 
Municipal de Fotalera “amarelo” diante da pequena e 
darulhenta bancada olsonarisa, provocando à retirada 
da pauta de votação, a obrigatoriedade da possaparte da 
vacina ma capital alegando ques matéria votará em 2022. 
Fracasso esclarecido miami do resultado 
decepcionante da pesquisa da Imeligência em Pesquisa 
e Consultora - IPEC. o presidente jar Bolionar, com 
verme candidatura rejeitados perderá para Lu logo 
mo primeiro turno. Paran seus opunitores nenhuma 
supresa tendo em vista a consecutivas falha cometidas 
rel presidente e seu "aa 
Vazio total à propóso data de produiidade e a mocidade dos tas que vm lemindo conta do 
Plenário da Câmara Municipal de Enter, arde ua vereador do PIT Lácio Bruno, pesada cics sobre pobreza é Ea de conto de matr trocadas por 
aces varia teme também varios 

Géentreaspas? 
“Certos políticos são como bois teimosos e 

renientes; não adianta serem treinados por meses, pois 
ão aprenderão a paxaralmanjarra do engenho 
Excdeputado Irnido Pereira 

Mais imtermações de Fernando Mai 
eai ferrandomaiaGvestadoce com br 
Mlogotermandomaia pet 
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POLÍTICA 
Reforma. Conforme o senda Da Aclunbre DEM-A qua preside a CI do Senado, a PEC 
retoma brsária er atada ra primera reunião o colegiado em 2022 apso eco paramenta. 
O portamentar le que va encamirtar o eo com urgência para o plenário da casa 

MACÁRIO BATISTA 

k POLÍTICA qa 

Então vamos por partes 
O Secretario Chefe da Casa Civil do Governo do Cear, 

Jornalista Chagas Vieira, no começo do mês asinou oficio 
dirigido no servidores da casa, com cargos em comissão 
anunciando que o Governador Camilo Santana pedia to 
dos 0 que forem candidatos este próximo plo eleitoral 
de 202, que entreguem suas pastas agora, no fim deste de 
émbro O lilo oi explícito Governador quer adequar 
ci mov nomes já em janeiro, nas pastas divers deforma. 
a que, quando passar o governa para Ltokda Cel, a colas 
tenham sequência sem atropela sem sofrer continida 
des. Nada mais justo, quando se sabe que Camilo Santana, 
em abril entregará o cargo para a vice Governadora que val 
tocar barco aê o final. Os mais próximos, porém, deve 
iam ficar com o Governador e tal junto, mas houve um 
ruído é se anuncio que Chagas Vieira, da Casa Civil tam. 
ém ari agora O atropelo ho seu na me fer um reboliço 
clanado, ma o que se anecipos não em fundamento pel 
menos quanto a data. Chapa pode deitar governo agora, 
no im do mês ou mai adiante dependendo do que  Go- 
vernador achar que deva er feito. São amigos. São compa 
niheiros. Se entendem, Se sair pra descansar. Chagas estaria 
só recaregando as Baterias pois dificilmente estaria ora 
cla peixima campanha para governador Então vamos por 
ares que o andor vai no meio e não à frente da prociado 

Frase; “Isso ajuda a destruir o 
turismo em Fortaleza. Três hotéis 
vendidos para se transformarem em 
residências é sinal de declínio da 
atividade”. De um observador da cena. 

De mala,cula e langa. Cro Gomas PT) anunciou que 
sá do mudança para São Paulo Segundo Cio, estado 
do São Paulo contro da cio brasilia a bas de gua 
campanha ao Panat Central “Não há sido para o Eras, 
som anfos ocessaiamento passar por São Paulo. Por iso, 
a par do janeiro vou voltar morar em São Pao” revelou 
Pra não esquecer a sera da Meruoca manu nsalar 
armadores de rede onda val morar. 

O Junjor continua é secretário, quando é a TA 

comportamento grave dos Total ex, 
ee da Mombça, de 
mdevêmos dos Pois Reg] a 

hem ésópraaviarqueo Mar 
Junior continua presidente 
do TCE Tribunal de 
Contas do Estado por mais 
doi anos Fo leito 
Olhos atentos 
Né agora, nos lugares ande 
ando, não vi uma só pessoa 
aborrecida por ler que 
apresentar o crtiicado de 
ruim, Ninguém, de bom 
ento e com um múnimo 
dese racional se nega à 
oa posspote da 

Mauro Benevides, Filho, 
não se sabe bem quando 

Sumida por uns tempos, 
a deputada federal Gorete 
Pereira quando não estã 
em Brasília, defende seus 
pleitos junto do governo 
do Cearã visitando com 
sequência o Púlício da 
Abulião. Gorete é uma 
“danada diria velhot?) 
Guto 
Proposta 
O deputado José Nobre 
Gulmardes tem proposta 
de PEC que casa a carteira 
de motorista a homem 
que agrida mulher O 
“ape que agrade, mulher 
ou homem, tem que ter 
dlreos totais custado 
Não é normal É se for 
capudosnão melhor? 

Mais informações de Macário Batista: 
e-mail: macarobatistafuoL com.br 
macariobatistabogspot.com 

Alckmin indica propensão a 
se tornar vice de Lula em 2022 
Aliados apontam que a decisão está amadurecida. Alckmin se desfiliou 

do PSDB nesta quarta-feira (15) e está em tratativas com o PSB e o PSD 

Ao comunicar que iria se 
desilir do PSDR o ergo- 
vernador Geraldo Alétmin 
deixa mais claro a pesou 
primas que atusiere está 
foge à encuempur 6 pro 
jeto de ser candidato à vice 
o lado do ex-prsideme Lua 
PT Segundo il 0 ago 
ra exteano vesblzou que 
precisa pensar no pis e que se 
ar a ma chupa com à pet 
ta pode trazer a candidatura 
de Lda para cet afasta 
“o lentas de atear a ela 3 
pecha de radical de esquerda Aliados de Aldmio que 
conversaram com ele nos 
tim dias o. veem maduro 
na deco. O cx premdor 
de São Pao chego à dr, 
Cem encontro com um prfeto 
pisa, que já havia recebo 

a par se anar à 
capa E, de acond com pe 

se lalado com ircquênca 
Alekanin se deli nesta 

quarter (15) do PSDB e 
Afirmos. em mensagem nas 
redes sociais, que des 0 me 
Toe de durante os 3) anos 
em que o findo so partido 
E um novo tempo É tempo 

de madançã” 
Embora reconheça. haver 

converas, umo parte da cupu 
dado PT não contra o co: 
vie e rt a ponldade da 
capa co cala “Não tem 
enhuma coeveras formal na 
mex com a pente: dy a pr 
demte do PT. Gli Hotimann 
Seguindo ea. partido ti 
roca de covers com ou 

all 

O ex-governador pulsa teria co, em encontro privado que já recebe o convite de Lula 
tra siglas e de decisão interna 
repto da formação de fe 

derações — quando a leem 
das se unem nacional e rep 
nalmente por quatro anos O 
PT discute a pose de 
ne unir a PSI PCdol e Pool 

da hp, mas tem que our 
todos [os putos, seno é 

descomdeação dr la 
Costuras 

Apesar da cota de Ge 
st o btdore, alas do PT 
em que Lua está ertuta 
mad com a de de se ur 
à Ali é que a tratativas 
estão avançados. As comer 
as entre pet e ex-tucano 
oenerem Pela menos desde 
neem é tem como emu 

vistas membros do PT" e do 
PSA A definição do partido. A candidutura do extucano so 
para o qual Alkmin migraia — Govemo de São Paulo. Com 
para e juta no pets, no mo, serio necenáro. haver 

Red. O. uma contrução para o pre 
nao provável do ex. dente da sigla, Gilberto Kas. 

dub, topar unir a Lula lo 
pone Kas lançou a pr 
candidatura à Presidência de 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG, 
presidente do Senado 

De toda forma, no PSI, à 
posa É que a alança ari e 
qe Adami se lar lg 
À deco de 0 PT abrir mão 
de Haddad, valiam integram 
tes do SE, não será le de 
sr concretizada, mas nascera 
O PS pala, il, ea 
orou mostro do ex-cano 
pesquisas par embasar ade Mo é mostar que le poderia 
agrega votos Lula 

ve está inicamente atrelado 

PSB tm condicin 
ção de Alckmin e 
da chapa ao apoio do nome 
de Múnco França (PSR-SP) 
como candidato do governo 

Para so o PT deve 
"ia renunciar à candidatura de 
Fernando Haddad (PT-SP), 
expo paditano o que 
Alekami indicou er ficado 
chateado com a condição 

a pelo PSH é pasou a 
comida outras opções de 
potádos para migas como 
Salidariodade e PSD. 
No caso dese último oco en onto com 

Relatório de Danilo Forte 
alerta para queda de gastos 
com moradia popular 

A Comisão Mista de 
Orçamento “aprovou nes 
ta terça (14 rea 
do deputado deal ceu 
reme Danilo Forte (PSDB) 
que alerta para à queda na. 
execução de despesas com. 
moradia popular e créditos 
do Programa Nacional de 
Apoio da Miemempresal e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe). O relatório al 
dl far uma análie do aten 
imento das regras fiscais e 
tecomenda transparência é 
adoção de erhécios socios 
distribuição de recursos das. 
extendas de. ieliorgeral 
do Orçamento, usifcadas. 
coma RP, 

Trata-se da primeira ver 
que o reuório do Comitê de avlição, Fiscalização é 
Controle da Execução Or 
camentára é apresentado É aprovado pela Comissão 
Mista de Orçamento dende 
2006, quando o Congresso. 
adtou 4 regras atual para 
tramitação da propostas or 
camentárias O relatório será 
incorporado à le orçamen 
táriade 2022 

Dano Forte espera que o 
relutôo dê maior credibi 

o dade ao Orçamento federal 
inte de sema inoação 
muito mus fácil controlar 

as despesas do governo no 
ponto Inicial da preparação. 
do Orçamento do que mais. 
tarde, durante sua elecução, 
Jenalmente, é mais Bl pre 
parar 0 Orçamento « apro Vida atentando previamente 
para o cumprimento ds e 
Es fc Danilo Forte alerta que, 
desde 2015, não foram fe 
tas motas contratações de 
murada popular subdiada 
Catia fixa 1 do Programa 
Minha Casa Minha Vida). À 
razão é a falta de orçamento 
mo Programa Cara Verde é 
Amarela, cujos recursos vêm 
sendo destinados apenas 
para pagar empreendimentos 
Rabitacionals já contratados. 
e pendentes de finalização. 
' programa simplesmente 

parou. Só concluiu projetos 
Em andamento, mas não fez 
unas contratações” aponta 
orar, 
O relator ainda alerta para 

as cvidas que o pais em com. 
contribuições à organismos 
internacionais, o que pode 
afetar sua credibilidade. O 
Eras destina anualmente 
recursos à 109 organismos 
internacionais, A divida 
vencida com ese pagamen 
tos  constui um passivo 
ds ordem de R$ 4 bilhões 
(Com informações da Agên 
cia Senado) 
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NACIONAL 
Rio. O Dário Oba ca ão pubicou portaria ds Secretaria de Condenação e Govemança do 
Pemba Uno que fia a ação com encargos ao municipio do Fi de danero de um 
erena de propriedade União, ocupado pea Comunidade Parque Alegria, com 44386 50 mr 

| com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS 
Podemos já cogita Moro como vice de Doria 
(met coça 

ouve resistência incial mas agora 
Integrantes da cópula do Podemos 
admitem eventual acordo entre 
Sérglo Moro, com o candidato do 

PSD, João Doris, sem descartar o excjuiz 
como vice. À convecsa dos dois, em São 
Paulo, há das, parece haver produzido efe. 
tos. Doria causou bos impressão em Moro, 
que se mostrou mesmo “Rangue nos olhos” 
É convencido de que “o mais importante é 
derrotar Baldonsra. Mas, oficialmente, o 
Podemos alema que Moro disputar a pre. 
sidência 
Para profissionais MoroJápercbeu que jornada ser on 
ga dci reconhece que Doria é mais ex Perient em política. 
Vice e ministro 

A ideia de ser vice amadurece. Até clrcu 
a no Congresso que, em caso de vitória de 
Doria, Moro sera o ministro da Defesa. 

imento dado como certo é o com 
promisso de o ex-Juir da Lava Jato, caso 

lie candidato, receber 0 apoio do 
PSD em 2036 
Difícil equação 
Die é convence adeéos de Mor, o Por emos, do cenario em qu e ea vice de um Cmdto que anda eh ton pesquisa. 

Outro problema Souza rela o principio da terioridade 

Depois da entrada Pis, e teca podem e ds do e mid + que vu mao 
raio ee SA 
Ajuste tardio O Mec do ministro Bau (ST), de 
que o copie deve ver erre oo em gue na verdade, é uma adequação à Com utição 
Conta outra... 

Ciro Gomes actos Boluonaro de estar 
“poe trás” da operação da Púlicia Federal con 

tra corrupção debe e do irão, senador Cid 
Gees (PDT-CE), 24 has depois de a mes 
ma PE itimar o presidente para depor em. 
“mais uma daquelas cotas de Alexandre de 
Moraes 
Sem destino 
Após deitar o PSD, Gerado Alckmin 

pode ie para o PSD para disputar o governo. 
Estadual, ou ao PS, para se viabilizar como 
vce de Lula À dia eleição que venceu fo 
para governo past, em 20147 
O tempo A sl de Rita no pode er come. morada, dz Wilkdaho Podrdn, que cheou 
a cumpenha de Dera ate pévisa mas "do 
Ar em que ter deprediment par co recados da aa ger: 
Há boas notícias A dimlgção do Ípa sabe declração 
datação em nome em todas sf de red ndo repert coro doi mas um, dele ada ha info pera ata 
renda o pla ade 
Quem lucra 
“A PEC dos Precatóçios mem esquentou é 

expresas especializadas ensergaram a opor 

Olhaqui, ó Senado... A apebação da PEC dos Prcetórios fez o leputido Ate Lira (PP-AL) deb: "A 
Cara come se compromato: É que Serado de Rigo Pacha não é bom eme 
pertclar Mas Lr fi inaltado por senado 
Fe davidando dio, ob slência de ache 

Poder vicia 
Com a queda nas mortes por covid no Br, 

sd, a aposta para manter todos “sob control” 
foi a divulgação de surtos de gripe no Rio e 
São Paulo, que nunca oi problema, mas virou 
pretexto para lolamento 
Otimismo em alta 

O seltóio com as previsões da CNI para 
a economia em 3032 fot além do crescimento 
de 1.2% no PIB. Para a CNI, haver queda na 
inflação, aumento do emprego e da masa de 
rendimento rear, Eles tbem. 
Pensando bem... 

o problema não é à busca é apreensão, 
mas o que acham e aprendem. 

Suple y (Turismo) o então senador Henato 
Canagrande (PSB-ES) ficou mal cauteloso: 
“Acho que não quero mai ficar qui, a. 
Tenho e ter mais cuidado slnda com o que 
falo eo que faço com as mos.” 

Ministério da Saúde alerta 
para golpes por e-mail 
Governo divulgou comunicado alertando para mensagens falsas utilizando 
como gancho argumento de envio do certificado de vacinação contra covid 
à od 
par eSerão ET ra pç 
ane ai eae pesei Fim aaa 
Er E do aplicativo ConedeSUS va er ER aa pri red nan e 

no contexto da pandemia do 
novo coromaviras (coid-19) 

unidades 

da cidade 

Condenados da 
Boate Kiss se 
apresentam à Justiça 
Ou quatro condenados 8 ans pra Ms mocada Bot Ride fear Luciano Bonilha apresentar à fas é aca | rio encaminhados para Tragédia 

onda no. A tragédia na Bonte Kiss 
Rio Grande do Suleem  foinodia27 de janeiro de 
Santa Catarina Dol pro- 2013, na cidade gaúcha 
curaram o Judiciário na. de Saia Maria. Todos os 
lerça-eira (14) e 
“ol na maná de ontem um incêndio, que começou 
45) após o ministro do no palco da bout e! 

aros mortos foram vitimas de 

Sopremo Tribunal Fed. se alastra povos 
ral Luis Fu ter cascadoo muita fumaça tónica O 
abs corpus preventivo fogo e iicou quando um 
deferido pelo tribunal de dos integrantes da banda 
Justiça do Rio Grande do. disparou um arteao piro- 
Sat cale, atingindo parte do. 

O Incindio da Boste teto, forrado com espuma 
Kiss ocarres em 2013, acústica que pegou fog 
na cidade de Santa Maria O incêndio. quematou 
(RS). No total, 242 pessoas. principalmente Jovens mar- 
marra e 636 ficaram cou a cidade de Santa Mara, 
eridas. O Incidente se conhecido polo univert 
“deu por cansa do uso de rio guicho e abalou todo o 
recursos plrotécnlcos pela . pai plo grande número 
Band que se presenta e more pl ig 

Elandio 
Tot. A bout tinha apenas 
uma porta de saida detobe 
ruido Bombeiros e popula- 
es tentaram, de todo jeto, 
comioedêmas 

tus o imputada a prática 
de homicídio e tenativs 
de humlídio, praticados 
com dao eventual, qua 
Aicados por fogo, sfiia 
etapera. No entanto as. 

had pro pro quadra 
São Vicente eles responderam por 

domicído simples. 
A erabnca cunto, 

dedo (quado ge 
ame ocupou o cerne dos “haben corpus para que. des ong det anos cidade e Ndee ar 

sem em liberdade O juiz. du emo tendo per dlererminon as penas de”. ão do resutado opa por anos e sea mesen de pescar os O tape, 
prio para Elisandro: — admtecacetaoricodepeo Éo amor e sea meses para. dus Não quer mus pet Mauro Ho ede oresultado é pratica 
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Cada Ass Pia ds a pr pe quitar 1, aço cics ee o mo 
de cd copo cur ad ves e Ma ave o Creche Va da As ce o Ce 
Mn pra se qe dr Crema cem a eso "A pr pc d mens as de 

A INTERIOR 

Chagas deixa governo 
Conhecido e mulo conceituado entre os colegas de pe 

is, o jornalista e rdilista Chagas Vieira se firmou dia. 
adia rente da Secretaria para Assuntos da Casa Civil do 
Governo do Estado do Cear, desde a escolha do gover. 
nador Camilo Santana. Por se tratar de uma missão Im 
portante, mas, sobretudo espinhos, Camilo queria alguém 
de sua mal inestitaconfança Ademais, Chagas ou Cha 
ginhas”, como chamamos, ot um dos primeiros, na inha 
de frente da candidatura do atua Governador, quando al 
ds pouca gente acreditava. Lebe-se que Chagas Vera 
(Foto), culdou de preparar su Imagem dele Carlo San 
ana) é o ez com toda estegora que Me à pecar Ago 
depois de bllhante passagem na dra de comunicação do 
governo, Chagas fo para a Cata Civil, onde ltrou todos. 
ds problemas adminhtrativs e polos, peincipalmente 
por eu per comiladr. Prefestos, deputado. Iaderanças. 
Empresanas representantes dos mai variados segmentos 
anchodade cearense só têm palavra de aplausos. 

Nós útimos dias setores da imprensa têm divulça- 
“do, com relativa insistência que Chagas deve deixar 
em poucos dias a pasta que dirige, ficando a partir 
daí à disposição do eleitorado cearense: dever ser 
candidato a “estadual, tendo total apoio. 
do governador Camilo Santana, dispute pelo PT ou 
qualquer outro partido. Vamos aguardar o desenrolar 
desta Informação. Boa sorte grande amigo. 

Outros também? 
À imprensa têm divulgado nos últimos dias que 

o governador Camilo recomendando à 
todos ou se ala 
eleições de 2022 que, entregaem os seus cargo 
próximo da 31 vindouro. À medida é para qu 

governadora Iaolda Cla, que val susumir o Governo 
imo, já que Camilo está decidido disp 

posta já l pensando Paga com bastante 
antecedência 
Aliança no Ceará aa eae on se gude es o rd socliço, ari d atreve prmachanatos pablo poveraaioe Camo Santin tem alirnado Que alan PI-PD o Cear es cada ve made comida, A dedo do cover um da ein pal ldernçã o Po pla mata queapo- 
Ação dele, sem qualquer dúvida é a de apolar o nome aqevier ur Indicado pelo PDT. no Cir gado aos Meira Gomes 
No Brasil 
No âmbito nacional, letistsd não escondem o in- 

cbmado dos ataques deferidas pelo pré-candidato à 
presidência da República, Ciro Gomes (PDT) ao part- 
do e ao ex-presidente Lula, pré-candidato ao Planalto. 
A tensão nacional vem alimentando, na Cear 
“a candidatura própria da PT ao Palácio da Abolição. 
Camilo tem dito que Vamos dialogar e continuar 
dislogando com todos os partidos da base aliada do 
governa. As Intrigas que tentam colocar entre o PT 
BO, elas não vio vingar, porque o que está em jogo é 
devido a um projeto que tem sido construído so longo 
do tempo”, enfatiza Camilo Santana. 
Crea/Ceará 

O Presidente do CREAICEARÁ, engenheiro Ema- 
nuel Mala Mota anunciou na última semana o novo 
endereço eletrônico da órgão para às que Imeressam o 
Contato e acompanhamento das atividades do impo 
tante Conselho. Atenção: creace org br 
Mais informações: 
e-malk: anloniovianaGoestado.com be 
marcossaraivafoostado come 

SOLIDARISDADS 
Mobilização reforça importância 
da doação de medula óssea 

Objetivo da campanha do Hemoce, celebrada entre os dias 14 e 21, é reforçar, 
junto aos voluntários já cadastrados, a importância de manter dados atualizados 

eo com ocs 
O Centro de Hematologia 

e Hemoterapia do Cear (he 
mc), e vise 
do à Secretaria da Saúde do. 
Estado (Sena), está eles 
do, aê o dia 2 de derem, 

49 pura transplantes de me 
ad una em outros estados 
€ 37 em ostras palis - Ar 
Benta. Estados Unido, Ca Pad, tú, França, Portugal 
e Holanda Ainda segundo o 
Hemoce, o Ceu é 9 estado 
com “maior número de vo- 
luntários cadastrado” para 

dmentra de 5 mi de mangue 
O voluntários já cadastra 
“do devem Bar atentos ara 
“o cano de serem conmecados 
e atualizar os dados quando 
houver mudança de endereço 
eléienoe. 

Desde 9 bm tas 6 cs, se ra apt de md a em ts td em spas 
A doação de medula ómes 

é realizada quando o voun. 
rio cadastrado é compativel 
com o paclente que necessita 
do transplante. Segundo e procadimento que leva cer de 40 minutos ou por cole 
pecilstas, a chance de em... tá na vela do bráço, com um 
comtrar a compatibilidade é equipamento chamado de 
“de uma para cada 100 mi”. máquina de alérse 

LOCAIS DE CADASTRO 
EM FORTALEZA: 

= Sede do Hemoce (Av. osé Bastos, 3390 - Rodo 
Teúilo), 
- Praça de Hc (A. Dieembargador More, ta - 
As 
soe Pega So Pe 

= Instituto De. José Frota (E) (Ra Barão do Rio 
Centro) 

“No Interior, os doadores podem e cadastra nos 
lemocentros regionais de Sobral, Quixadá Iguatu, 
Crato é Justero do Norte. 

Nova feirinha da Avenida Beira-Mar 
começa a ser montada em Fortaleza 

707 boxes constru 
dos cem estrutura 
metálica, acaba 

quadrados de área 
totalmente urbanizada “e 
acemível. Além dos boxes 
comercio o local conta 
com uma estrutura onde 
funcionará a Associação dos 
Feirames. Por fim, o equipa 
insalação de cabe eletro 
cos e serviços bancários 
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INTERNACIONA 
Mona York. O futuro prt de Nova Vo, Eri Adam. amunciou nesta quarta-feira (15) que 
nomeará uma mulher Keechant Seu pla primera vez coma chete de polícia da maior cidade 
dos Estados Unidos. "Nesctant See é uma pofcal talentosa”, firmou Adams em discuro 

Estados Unidos incluem PCC 
em lista de sanções a grupos 
Departamento do Tesouro dos EUA incluiu a facção criminosa PCC numa lista 

do governo para sanções financeiras em razão da associação ao narcotráfico 

A hm MA 
O Departamento do Te- 

soro dr EVA la af 
do erimisom POC rum fita da govero americana 
para sanções fears em fee da isociação ao nar coibir neves 
35 nomes o PEC entre des único do Bra e aos ler e fo dirão pace EUA na tarde desta quarta 
da À ordem excutra rea eloa à ia o asrada 

pelo pede ds. EUA, Joe dem Não há nomes de 
pessous ou empresas aci Barao POC pera a ção criminoa Jo dnclida ta 
lisa À idea é que es no ros apaga e ua sea etapa de fa qu seja ps “ia apl sanções como Bloqulo de bes e coa Denis 
O Pico do mao 4 sado na manha dia qu 

da de que havera a Incudo Histórico 
da facão crio na la. A facção surgem São O mi ore co Mb Panda na cad de 50 fr éra Ja Segurança q da vinênia aa 
“bica PÉ e Con (como toe para extedeer dom de Conde de Adads. ndotia no arrrieo e e manera, À nova la do. vagem de dinheiro comme 
over americano Int ro over ds EUA À acção 

como a maior organização 
ciminosa do Brad e uma 
“las malores do mundo. 

anizações criminosas, em. criminosa opera ainda no 
Presas constuidas. formal... Paraguai e na Bolivia e mira 
mente e pesoas acusadas de — EUA, Europa. África e Ávia. 
arcotrádico do Bra, Chin, . alnda segundo a descrição do 
Ménieo e Colômbia. Departamento “do Tesouro. 

A par dea Íta,  go- Cais de drogas mencanos vemo dos EUA pode lo. com o care de jalbco e de 
quer ben conta bancárias Snalos Integram 4 la de no pa Alta serve também. sanções Bnanceira à serem de eenncia. para Int definidas a parir da df ões financia em outros. ção de nomes emprsas 
Polis O PCC é desc pelo “Com esta desigaçã, em Bepantamento. do Tenor ereta cooperação com a 

| 
Atcção sul em Sã Pulo na década de 9 é az us Ga vilância e assassinatos 

todos entra o ob nanceira, Brian Nelso, ar 
da contoeme o comunicado 
o embaizado 
Público 
Abd da peer ame cado é mae pica a la de organtaçõo crio 

ops + postas fem cds “85 actáfo, oo forma de arentar 2 
ção da sera ano o eso pule À facção “ota £ o pri grp 
do pais na lt do Deputa meto do Teu, que Mi a co ox name de dus 
penas acids ao Bed Uma das é Mobuenca Atum “Eles Ahud 
ed, puto o ENA “cómo” iterano rede era A Queda na 
Brad our é uma pesca com nei com pa 

que lucram com a morte e à otra da edema de o 
cer: die o mbnecretáro de 
Termocamo e Inteligência 

Xi: China e Rússia 
devem se defender 
contra Ocidente 
O lider da China Xi 
isping disse nesta quar 

Otan aliança em sl mera 
em contradições e crise 

ta(15) queseu país a 
Rássia de Viadnl Putin “To ocore em melo à 
precisam se defender de. renovada crise na Uernia 
lorma comunta conta o Puta posicionou quase 
Ocidente Em uma reunião 100 ml soldados perto da 
por video, o chinês deu seu 
apoio a russo na crise da 
Verâna e ouviu de volt 
crticas compartilhadas à 
expansão mtas america 
ano Indo Pacífico. 
À apreimação entre 

fronteira do vinha, em 
uma demonstração de força 
que vis buscar uma solução 
permanente para oque 
percebe como um desaio 
Reopaliicor a eventual ade 
Mode Key à Ou e outras 

o pais herdeiro da União estruturas ocidentais. 
Sonbticacogigameco Desde 04 olese 
multa secerou-se dede . ucraniano vite uma guerra 
o nlto da pandemia, em chil gue ora et congelada 
2020, ante à malor agres- Rebeldes pró Rs Inc 
“sidade de Washingion 
na busca por conter os 
adversários. Os relatos da 
Segunda videoconferên 
cl eme Xi e Putin neste 
âno, somando ao toda 36 
encontros desde que o 
“chinês ascendeu ao poder 
em 2012, foram feitos 
de forma Indireta pelo 
Kem e pela imprensa 
estatal em Pequim. 

Segundo des a siuação 
Internacional está “muto 
tema”  Moncos et tendo 
eta a “uma ml muto 
agresiva retórica” por pare do Estados Unido 

tivados por Mosca contro 
Jam parte do chamado Doo 
Pass naquele ano, Putin 
havia anexado a Crimeia 
coma forma de dessa 
Ira Key onde o governo 
simpático ao Kiel havia 
sido derrubado e tocado 
por um pr Ocidente 
Pu agora quer gaan. 

tis por escrito dos EUA. 
ea Otan de que o cube 
militar não rh espandi 
de ao este, lt Inclui 
paes como a Geórgia é a Miaidova que têm também, 
jestõesteritoias inn. 

usas com Moncou, 

FORA pe 

l I H 
il já 

f y 
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LOTERIAS a 
E 

2) Ú LTI M AS na eo es a Pare 

Covid: aberta brecha para 
entrada sem passaporte 

O mescados gabi de “vira da Cod Residentes do Brasil que deixarem o país poderão retornar se comprovarem es reagiram de fora po "O queealnene está ac E A 
alia a. pet, maneio tecendo é qu a ição esa. que tomaram vacina ou se fizeram quarentena e apresentarem teste negativo 
anunciado pelo Fed (Federal mas alta por mas tempo do 
Reserve o banco central ame. que o esperado o Fel está 
rico) neta quarta ir (15)... reconhecendo io, die E O STF (Supremo Tribo. SERA Viiiçal Deo Jedi 
Em Wa See 4 Nasdag sl De, tora deite. nal Federal armou muiaia tou 215% Once SR 300 tos do Pow Bank do WI. para estabelecer que os res E 
e Do Jones avançaram 6% Sire loura dentes do Brasil que deixa 
E 108, nes onde. À alta considera que. rem o pai poderão retornar 

“Com menos fo, a Bolsa empresas e consumidores. se comprovarem que toma: pesembarque 

Intemacignal 
tional arrival 

de Valores brasilia de aprenderam a lidar com a Co ram o imunizane comtra a 
ublidade durante a arde pra. vd € que, neste momento à. Covid-19, 0 se seram qu 
acompanhar o movimento de . pin preocupação é que à . rente de cinco dia ape 
alta do exterior O Ibovespa. inlação gerada pelo desdbu-.. sentarem teste negativo. 
refréncia do mercado dorme. tecimento seja reforçada por Ass, decada deaa mar 
tico, bl DAN, a 10741. paraliações da produção ha. gem para residentes que deus 
pontos O dlar rubi 024%, China, onde 0 governo quer. remo pais retornarem mesmo 
ARS 57080, renovando 4 sua era à contaminações Ape. sem o comprovante da mun 
male cotação desde abril nar da decido conraionita, ação. Os ministros Edom 

O desempenho das bolsas ox comentários de Pow de” . ch, Cármen Lica, Alem 
contraria à reação esperada. ram ltasde que o aperto mo. de de Motas, Rosa Weber 
por analistas à confirmação. netário poderá dure menos 
de que o Fe Irá aumentar os. doque esperado 
Juros da economia e acelerar Ao apontar claramente a A proposta de inserir o cr 
antecipação do fim da com. quebra da cadea de suprime tsficado da vacinação no com. verme da agência aval bra de ttlos, pois as medi tos como a cana da inflação, magistrados tem até hoje toe de fronteira. apertada. apenas com o aque 4 possibilidade de muby 
“las rum Mude dos mer. a autoridade monetário dos. (16) para incitem pela Ava em 12 e over... em mão, enquanto a agência tur certicado de vacina. 

De forma geral tlccos d 

atas açõa Eus Una au pe E ada por que seda qua ão pl qa é ed de Lodi o pair ngaro ação ficas plirih, El go ra Altas [Espe EA. pagode ae po dm epa A paia ge 4 (o Ea Repaa DOR ds ii. Togo popa Mis a o ua no pe Pr sa (E. pr Ba ça Pin Lie nel near pro, Loo Qi oro pi so pd rr pu e piada pe ds. No a das nesen dna fame ne Fe o poi dera (rop e 
fornecidos pelo presidente Ao pontua que os prdsi- quem chega de paises sem. dação do TCU (Tribunal de. do embarque o certficado da “exame para a Cord-19, Se o 
dl Fed qo anunciar tl me. mos ps da polca mne... Imunizantes Coma da Unido) o governo. vacina o resulado do teste da resultado or negativo, est 
“lida Jerome Rowe apontou. tia acompanhardo O avanço Cor à desádo, o gever- aceitou parte das recomendo: Covid-19 ea DSV (Dedaração . berado para clsular no Brad 
cltrament que a inlção és. da pandemua, Av também no lerá de refazer a portaria qhes da Anvia em portaria. de Sadde do Vijato sendo tem decompletaro cido 
principal ameaça à economia. ínalr que o Fl continuo . com, regras sobre o controle publicada na última semana... Esta nota do minto tam. de 1 is de quarentena 
Americana, que Já não core . rá sendo cuidado quanto à . de roncira. Mas as manifes. . Deidi leras em aeropor: bém amplo a civis no Na primeira deco mono 
rito de ser paralisada pelo. velocidade de retirada do es-  tações de Barros, acompa- to à cotada de tado or ndo. governo pois fot lda como . cráca no caso no último da 
uglmento de variantes do. mudos, avalia Boro rodas pelos colega da core. vcínados que cumprem sinal de que meto residem 11, Barroo apenas etubelec 

Sei a core tuniisrio notei dora 
Seca vira desastre nacional rm". m move pg 

Parar a entradaide um ret Fronteira re e add ar (co 
no Quênia e ameaça animais “Xi i7 O Pra proponho PE 

O agravamento da seca em produção agrícola e e pado é 
dr iriclonalmente áridas. evo mai de 368 ml pesos 
doi animo nec cpez Butantan: novo pedido para vacinar crianças 
purmido milhões de pessoas es. Oy meros estão 
Para à Insegurança alimentar em um reli po A Anvisa (Agência Nacio. — minado fixa etária Eeves- Pedido urança da Cononavae para 
Elevado à more centenas de. icado nesta era feira(14). nal de Vigilância Senkária) tudos podem der conduzidos Este é o segundo pedido ese grupa 
anima que habitam o pos da À crie hamaniáia item. . recebe um novo pedido do . do Beni ou mostro pues. do laborsório para Índica- Desenvolvida pelo bora 
cota ese arca, adcada pel crie do clima . Instituto Butanta po Tivemos a informação de . ção do Imunizante para esa . tório chinês Sinovac é pro 

Mal de 29 milhões de afeta em especial a infância. a Coronavac posa der usada. que a Coronavac entrou com . fatia etária. O primeiro pe- . duzida no Brasil pelo Int 
“enianas precisam de ado. e dem recorte de ineo: 523 em crisças adolescentes. pedido no dia de hoje. Du- dido apresentado em julho . tuto Betânia, a Coronivac 
ência humanitária após áreas. ml crianças menores de 5 de 34 17 anos O prazo de . rante a nova reunião, fomos. foi avaliado pela Anvisa e está autorizada, para, uto 
do Moral e do sudeste do pal. anos precisam de trtamento avaliação da Anvisa paracite alertados pelas áreas tica negado por csusa da mi: . emergencial no Bra desde 
registrarem 9 pior volume de. para desnutrição agudo. e em . novo peso é de aê JO dias. cas que a Coronavac deu en... tação de dados dos estudos. 17 de janeiro dese ana para 
chao dao lts quatro de algumas localídades. famílias Para incluir novos publi trada no pedido de ani. apresentados naquele mo. . mlores de 18 anos, Poc ora, 
cada, de acondo com dados . começaram a adotar sudas cos na bula do imunizante dis o dtetor presidente da . menta: À agência reguladora . no Bras, a Pier é a única 
do Eserhóri de Coordenação . extremas, como o cotamenão . contras Covid o laboratório. Anvisa, Antonio Barra Tor. . afirmou, em decisão tomada. vacina autorizada pela Anvi 
de Auntos Humantários das. infant, na tentativa de pro... precisa concusir estudos que. res, em audiência pública na . em 18 de agosto, que fala: xa para menores de 14 anos, 
Nações Unidas porcioar melhores condições. demonstrem a relação de je. Câmara dos Deputados nes- . vam Informações para com. e apenas para aqueles que 

A piorada seca prjudicoua econômicas ds filhas Eorança e eficácia para deter... ta quarta-feira (15) provar à eficiência € a se. lêmentre 12e 17, 

EDUCAÇÃO, 
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Economia é 
CNI diz que economia do país 

R$5,708 (40 25%) 
Bolsas Na quarta-era 

vai crescer 1,2% em 2022 
Confederação Nacional da Indústria projeta crescimento para a economia 
em 2022, principalmente por construção civil e bens de capital 

A Confederação Nacioal A 

estimativa E 06 
é menor do que o 

esperado no início 

do ano, devido às 
constantes 
quedas na 

se indústria 

ão da dem aços 
Prestados às famílas, que 
ainda et abaixo do nel pr 
amem, amém 

SOR, 4 CN caes 
ala de 47% na atividade eco 
mom "A estimativa é menor 

ocorridas no 

2020 mas o nesulado não ig 
uia que ou problemas ace 
ado pla crie en desaios 

estruturas do pais tenham 

de poder 
poe parte das Fís 

Além dis, a pat da se 
da metade de Za pre É de regularização nas 

cadeias de suprimentos. Para 
NI, a desvaloiração do el 

IDT estima 12 mil vagas nos 
primeiros meses de 2022 

mesmo periodo. Às estima 
tivas levam em. 
os dados dos aos anteriores 
bm da anúlie de mercado. 
resizadas pelos especias 
do Instiut, 

“Com a amplação da co 
Berta veia no Cori é à 
retomada das atividades. que 

pras consepem ie 
aptção de irbulhadore 

com mal segurança. o que 
contribu ar os nomos re 
os e gera expectativas pars 
prio a ala pres 

“demedo TE, Visdaon Vara 
de janeiro à 

o parceiras, segundo 
a Búue de Gestão da Iterme 

BG 

ram preenchidas atraves dos. 
serviços de encaminhamento 

do IDT, com a cnlocação de 
mas de 44 mi tralhadores. 

Para aqueles que lda não 

vagas ofertadas e tala a 
documentação 

Atualmente, o Instinto 
posa “290 “oportunidades. 
disponiveis em todo o Estado, 
inchado certas destinadas 

em qualquer 
ds unidades a rede 

mo Estado, ou and, utilizar 
a opção remota por meio do 
portal empregava me rm 

SINE 

O xr funciona de segunda 
aerea dar Eh de 1h 

O Govemo do Ceará atra 
Desemol 

alho (Sed), acaba 
tal de Chama 
o pars ampliação 

do Programa de Memento 
Produto (Ceará Cred Os. 

levem parar do, 
Chamamento Publ 

coque já sá disponivel. Com. 

os um estado com 
uma parda significativa de 
pequenos e mirvemprsende 
de ir 

e de Economia 
Popular e Solidária da Ade 
Sana Parede, explica que à 
parceria não emohe repame 
de run. Ser, formalia 

de um temo 

proposta para as pesos é 
que els Qponiluem uma 
aa equipada € 0 menos um 
At adianto remune 
rado é capaciado pra atender 
em como com o aperte de 
di. Com imo, vamos sc 
dear state 0 programa € 

Os municípios 

que desejam 
ser parceiros 

devem participar 

do Edital de 
Chamamento 
Público que já 
está disponível 

aumentar a pesença em todos 
os mundi: die dito k 

lação do age cota 
punida Ml 
À doponibiiação de rec 
os nanceiros para atender 
a demandas de mlerocrádio 
do munkpi, obedecendo as 
normas opericianais vigentes 
do Programa et ente outras 
atri da Agi 
Crédito orientado 

O programa Cesrá Cred 
lançado em abri dee ano. 

evita conceder crédito capa 
jo para, mrvempreon 
re, contribuindo para à 
me ortalecimeno dor 

pequenos negócios cesrenes, 
Eerando mais emprego ren 
da Ovemprêtiros do de R$ 
50000 a R$ 5 mil 

EM DEFESA DO 
CrediAmi 
100% BNB 

A ESCOLA DO SEU FILHO 

SEMPRE! 
torto 

DOM LUÍS 
3304.0200 

cocó 
3304.0700 
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ECONOMIA 
Despesa A Cara ds Des concreto em pet bd gu pat a PE ds 
Pri. que aa o pagto de é dan jeorecds pe Aa era eo Oameto 
Er press dps Jar Ba. e ser mas A 43 bis em pe roi mo 

4 M ECONOMIA RAM EAD 
Natal com 30% de inadimplentes 

Neste ano, não apenas a fila de organização rancei 
ta é compras por impulio se destacam nas intenções de 
consumo, mas 0 comportamento dierenciado do bra 
ro, estado pela economia desfavorável. Para essa época. 
do ano, 30% dos Consumidores que pretendem presente 
ar possuem contas em atraso, sendo que 67% extão com 
o nome sujo, um aumento de 16 pontos percentuais em 
comparação Cam o ana passado, segunda pesquisa ea 
tada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(END) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC. 
4) em parceria com a Oler Wise, 

O levantamento também mostrá que 27% dos que de- 
vem compra presentes do Natal costuma star mais do 
que podem, 7% pretendem detaar de pagar alguma conta 
Para adquiir os presentes, para conseguir participar 
ds comemorações de Natal e 6% das comemorações de 
ano novo. De deseo con os consumidores, às peincipais 
“om qu deitrã de e pags para sor peste de Nata ou participar das lentas de Bim de ao so TV por 
aslatura (2490). cartão de crédito (20%), interne (209), 
manciamento de carro ou moto (134) e conta de água) 
Ju 11). Segundo a pesquisa, 194 dos consumidores que 
realizaram compras de final de ao em 2030 ficaram com 
o nome sujo por causa das dividas pendentes, sendo que JA Mmpara nome e 6 alrda estão negativados. Em 
média o vor das dividas é de RS 104153, com aumento 
e R$ 49 rente a 2020, em que o valor fi de RS 350.50. 

Confiança sobe PIB avança 
Depois de três quedas Notereiotrimestre 

mena seguidas, o, de 021,0 PB do Ceará 
comerciante voltaram. cresceu 474%, em relação 
apresentar otimlamo no. fechamento do ano O nivel 
de confiança entr les 
bi 0.34 em desembro, 
acumulando elevação de 
10,9% em 2021, segundo a 
CNC. Na vd dessonal 
zada o indice tg 120,5 
pontos e permaneceu den 

igual trimestre de 2020. 
O resultado do Ceará é 
superior ao PIB nacional 
ue registrou crescimento 
4% no mesmo periodo 

de análise, conforme dados 
o Inatuto de Pesquisa € 
Estratégia Econbelea do 
Ca pec). O revltado 
é explicado pel crescimem. 
toda indústria (6,49%). 
seguido pel setor de serv 
gos (539%). previsão do 

ve primo a abel de 2020 
(1207), pesodo do Início 
da covid-9, À elevação no — Ipece paro crescimento 
entanto, não compensou a. da economia cearense em 
queda de 1329 E 2030. 201 é deb, 

Atividade econômica encolhe em outubro 
A economia encolheu 0,4% em outubro sobre o 
mês antera, Indicador 18C-Br(ndicador de 
atividade econômica) do BC sta é a quarta 
“Seguda, de acordo com o últimos dados 1 
O Indicador sinaliza recuo na retomada do setor 
produtivo neste ano e reorça à les de atividade” mal fraca para 2022. Em setembro, a atividade 
cal 0,40% é em agosto, 0,44%. Os dados podem 
cor “os nlormados anterioemente porque 
a série passa por revisões frequentes. No mês. 
passado, à autoridade monetária divulgou queda de 
0,27% em setembro e de 0,29% em agosto. 

Maurício Filizola toma posse no CNS 
SR] O empresário cearense Maurício 

Fino (foto), peesidente da rede 
de farmácias Sana Branca e vice. “presidente da Fecomércio. CE toma 
posse hoje no Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), como representante 
Aiular da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis 
mo (CNC). O evento acontecerá em 
Brasília, quando ocorrer a escolha 
da mesa diretora e do(a) novo(a) 
presidente da Conselho. 

Mais informações de Rubens Frota: 
e-malk: trotanubensegmalLcom 

BC aponta retração de 0,4% 
do PIB no mês de outubro 
Para este ano, a estimativa do mercado financeiro é que o PIB registre 
alta de 4,65%. Já para 2022, a projeção é de uma expansão de 0,50% 

o quarto tr 
metro de 
forma po 
ativa. pelo 
forem queda O Menor patamar 157% 
com tecuo desde setembro de todo: os 
de” dos. Dem e servi 
Os dados dO ANO passado cos produ 
são do Bar: do To pai. 
co Central, € foram divl- O indice are à evolução 
gados nessa quartadeira da economia. No lerciro 

trimestre deste ano, a eco 
nomia já havia registrou 
ração de 0,1%, dando 

cio à um período de re 
cessão téentca. 

“Com a retração de tu. 
bro, o indice de atividade 
do Banco Central ati 
is 13657 pontos, Esse é 
& menor patamar desde 
“setembro do ano passado, 
quando estava em 135.95 
pontos. De acordo com o 
BC. na comparação com 
outubro do ano passado, o 
indicador do nivel de ati 
vidade da Instituição teve 
queda de 1,48%. No acu 
mulado dov dez primeiros 
meses deste ano, o indi 

idade econôm 
gistrou expansão de 

“99% sem ajuste sazonal 
Já a projeção para os dt 
mos 12 meses té outubro 
de 202 ain 
alta de 4,19%, também 
sem ajuste sazonal 
2021 
2 Para este ano, a estima 
tiva do mercado financeiro 
é que o PIB registre alta 
Edo 
” uma expan- 
são de 0,50%. Segundo o 
Ministério da Economia, 
o crescimento será d 
5,1% em 2021 e de 2,1% 
mo ano que vem. 

Itaú Unibanco: Inflação vai cair 
de 10% em 2021 para 5% em 2022 

em 2021 ter 

tir do primeiro semestre de 
2023. À projeção é do ad 
Unibanco, divulgada nes 
ta quarta-feira (15) com 
ou detalhes da seu cenário 
para os próximos anos 
O Itaá projeta uma alta 

da taxa búsica dos atua 
9.25% para 

altos para cootroar à inla 
qlo gerada por fatores ra 
Sionados à crise cantária 

Dados mais recentes de 
atividade mostram que o 

resultado deste ano pode 

próximo ano o risco está 
ma necessidade de o BC 
ter de elevar ou juros para. 
algo mais próximo de 13% 

o que levara a mais 
retração econômica. 

Segundo a entidade, o 
aumento dos juros já se 
reficie na economia ho 
aieira, com  desacele 
cão nas concessões nos 

altimos meses e recuo ras vendas” de setores 
mada remívelo ao credo toy como veletos, moveis E material de contrução 
A expectativa é de aumen dona Inadimplência, mas concentrada m pesa 
“cas do que jurídicas Ainda ad dedo ala det do que em otros pe 
dos em que à deaclerção de arde se de ap am 
periodo de crescimento mula exuberante do crédito 

Il li 
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ESPORTES 

Diretoria de Fla vive incerteza 
sobre acerto com técnico 
Tendo atualmente mais de duas semanas sem um treinador para o seu 

elenco, o clube Rubro-Negro carioca busca por um sucessor para o cargo 
O Flamengo completa 16 

dias sem tánico neta quar 
taceira (15) e alnda caminha 
de forma catelosa antes de 
partir em definitivo na busca 
Por um sucessor para Rena- 
fo Gaúcho. O que se sabe no 
elube é que o dleko virá de 
fora. do pais, porém, ainda 
ão há um nome consensual. 
Antes de arrumarem as mu 
das rumo do continente eu 
ope, 0 vice-presidente de 
futebol Marcos Bras eo die. 
tor Bruno Spindel mapeiam 
as posulidades é aguardam 
acenos vindos do outro lado 
do Alâico. 

Ox nomes dos portugueses 
Carlos Carvalhal, do Braga 
(POR), e Vitor Peter, do Pe enbahce (FUR) são comen. 
tados na Gávea, mas ofertas 
chegam. sos montes pelas 
mãos de empresárias Car 
valha! Já sinalizou que aceita 
ela tm cole, ma a mula 
resclsóia de 10 milhões de 
euros (R$ 6346 milhões) é um. 
“emrave rea. Por meio de ln. 
tesocutores, o Famengo vê 
uma fera de diminua bo 
Jada para tentar concretizar 
a vinda. Ainda que o valor 
cala consderavelmente, in 
vestir na rescido não estava 
nos planos rubro-negro. que 
anda adm mantêm conver: 
as eestudam fórmulas. 

Já Pereira não estava co- 
tado em um primero mo 

epa ET poesia pesso, ES pede ERES Es Sie o 
Ed is id praias ipa 

PRE amam E prtagmaie 

Um dos técnicos mais comentados para ocupar a vaga que 
pertencia a Renato Gaúcha é o português Caos Carvalhal 

gas ap a chegada do novo 
Comandante 

Como o Intervalo entre 
a penda da Libertadores e à 
teclição de Rodoito Landim 
foi de apenas uma semana. à 
cspua do clube se via pesa. 
ão pl. Ainda que loue 
favorito na disputa, Landim 
não, poderia acelerar mu 
danças é cnetratações até ser 
vencedor nas urnas. 

Superado exe episói, o 
clube rubro-negro. mergo 
Thou no proceso de sucessão 
no Comelho Deliberativo. 
Na terça (14), Amtóolo Al 

des foi reto « ameguroa 
à manutenção do grupo da 
“ituação no dedo Já na nte 
desta quarta o Flamengo de 
ge Luis Eduardo Bapésta o 
Ba atual vice presidente de 
Relações Esternas como pe 
idente do Conselho de Ad 
miestração, em plo com 
candido único. 
Pigura-chave nas decisões 

do Plamengo, le va ocupar 
um cargo de ainda mulor 
importância. porém deixa 
rá uma lacuna aberta em 
ana antiga pasta. Em todo o 
Caso, com seu novo posto, 
Bap abee caminho para um 
aliddo a mas 

Alvo de algumas com. 
trovêrsias, o conselho do 
ftebol também não foge à 
política visto que sua com 
Posição também é fruto de Amnicalações entre as diver 
tas corventes que compoem 
à gestão. Orgão que dita os 
ramos do futebol o grupo 
não deve sofrer mudanças 
de more. mas também vive 
compasso de espera até que 
ae forças políticas do clabe 
de scnemodem. 
Nesta quinta (16, pre 

deste Rodolio Landim será 
emposado e tá designar 
ve vice preídemos Com 
Alguns posto a serem eee idos, a articulações se 
em na Gávea para que uma 
cnalão seja formada. 

pa Etr des e y P 

E Eua enc ce 

ESPORTE 
AMADOR 

José R imundo Costa 
Um homem acima de seu tempo. Um homem que 

quer com administrado de empresa quer como dir 
gente de clube, inha um comportamento de estadista 
Foi ee quem fe crescer a torcida do Fortalera crian 
do com este jornalista a título de clube da garotada. 
E hoje, muit tempo depo, os frutos estão sendo co 
ida com o crescimento visto ginono de uma torcida 
apaisomada. Seu Costa, que saudade. 

Aziz 
Me amigo Azhz Jereissati ga e confirma aqui re 

gistro que fz sobe o Maura Fecury. que fo craque do 
Núutico e do Lihano é que hoj é rico homem de negó- 
cio no Maranhão. 
Loteria dos Sonhos 

Init, perita e não desista. O Nata está chegando e 
asua sorte com de 

UM TIME BOM E aqu entá o Sumo Um lime campeão, 

Roberto Carlos 
Nadia dia 13 meu amigo Roberto Bastos comple 

tou male um ao devida. À história de nosso basquete 
para ser comple justo tem qe reservar ur capítulo 
Especial para este grande nome que por mui delendeu 
as cores do Náutico. E fic a porque ele é também um. 
Jetrado fel desta coluna 
O rei do baião ass Goneaga no morreu nem a sanfona dl des seca. O automóvel na virada e quero sabumba ve 
masc mas Gonrga ndo morre Liz Gonuaga na e na dia 13 de debe de 1912 e morre er 19, Minha hocnenage ese lebrmeo nordeno 

PROFESSOR SEGUN- 

QUE TIME De pé Dei, Albeic, Bechur, Glauber e Glen 
na Agachados: Marinho, We, Tiag Sousa, Rinldo é Mauri. 
amo lime do tl do Fotlena em 2006. 
Mais informações de Sia Caos 
ema promovitáaêyaboo com br. 
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Hospital Leonardo da Vinci realiza primeira 
cirurgia sem látex em paciente alérgico 
Para a cirurgia realizada na paciente Sandra do Amaral, as equipes do Helv utilizaram materiais com silicone 

O Hosp Estad Le > 
nado de Vini (o) ap a 
tou pl primera ez. ira par pe pe Ma Rabi que vibes ese 
tipo de cruga no hospital (O sandra Pano do A ra de 52 amor Além dote. 
Pounl alegias alimenta é Enedcamendoas. Fr dura proce demameta con 
ca tm cnc que a pace rebeo gric nda pelo pr um e 
rampa de retirada de pedra ra Mesa no Moo Es cadual Leonardo Da Viet 
(te, vinculado à Secreta 
ri da Saúde do nr (Sn) e admintaido pelo nt 
“de Suúde é Gendo Hospitalar (USC). Pra que procede 
mena pude se eo sem 
Inerenerênias, houve uma readequação Bo gemiro cf rôrge Tito se dá pe fito 
deb lí estar present na faeicação de der ditos lados no 
tals como mscaras fai, ronda ves serias 

( — do materia ing, esplca 
que, depois dessa expertên 
di, o hospital está pronto 
para novos. procedimentos 
destetipo. "A cirurgia dadona 
Sandra vel para nos mostrar 
que temos toda a condição 
de realizar um procedimen: 
to dese porte ma unidade 
Listamos Todos os materiais 
necessários pura a cirurgia 
e vimos que ol o suiciete. 
Diane de qualquer paciente 
que chegue do Hely neces 
Ae de um procedimento tes 
five nús estamos preparados 
para ater, visto est peimera 
Experiência eos, destaca. 
à paciene agradece à tn 
inição pela adaptação do 

procedimento à ava condi 
ão “Esse trabalho que vo 
ds estão fazendo & também, 
tum esperança de renovação 
de uma. vida mais estive 
para min, e dores. Graças 
A Deus que vocês resolveram 
so. Esta não é duma nota 
vida só de salvar, mas é de 
vocês darem, a poniblidade 
di peso refazer a sua vida. 

êmbolo, equipes de infusão . Para ev falhas, ol necessário eteriização do ambsent é subsituição po matei de silicone E dr um bem-estar À vida 
venota eletrodos, deenos, daquelas pesso. Que vocês. 
ente outros ta ve, tive uma pancra caracterizada como uma res. de esteização antes. Então, continuem nema. jornada; 

Além da estrilzação do. tee vim tranderida para cê. ção imunológica à determi 
miblente, os materiais util. Fixo tratamento que boa e, . nadas proteinas da borracha. 

tivemos o cuidado com essa. resah Sandra 
limpesa é em deixar 4 sala À alenção para estes pa 

tados — normalmente util. . em aguda, fa cirurgia para. O crescente mero de cor fechada para não entar ad. clentes ocorre dead sua Ad 
tados com maleril de lex. retirada da pedra À eojupe  rênclas deste evento emerge Temos que separa lodo o . guém com materiais alheios. misdo no centro cirúrgico 
precisaram ser subettuídos oi completamente aencioa.. no cendrio da saúde como . material lex re e ter todo Aguda cirurgia para não ha- até à saida da recuperação 

por outros fios de slicone. com à minha condição tudo um problema de grande re. o cuidado para não haver ver nenhuma contaminação anesténica € encaminham: 
ola primera ve que o Hely. fo verificado algumas veses levincia, sendo considerado. material com a substância afirma Lucas Cavalcante ci” to para a enfermaria 
adapo uma Intervenção... para que eu tivese à set a segunda cuia de anabla- — Nestas cirurgias, a recomeo- . rurgião do Hee 
doe amo, e vinha Caneco. Ja Tração ca aguda é dução é de qu à ma pe ye Nara rmactaca A 

semtindodovesnaveskula Da À alergia à lies pode ser grave) na área anestésico por um proceso de impera. responsável pela preparação (o) wzetntecconar 

. me er vd a ra do cara Mande, 106 6 a cr ant cm pr pro 
Sr Mesma ca E o Pa, 2869 Lo du 4 o e po 
o aa Vs 25 e a Cn a mu rr 0 Co as 

( a pr aa er rca Mr a ao ta ra et 8 Dr pá Ago mo o E a Pa VR ad e aC a E tneirsts A meo cemomatom PS Es e e et bo o e o 1 to 

acaso am em ota ndrca sda a Cro Remate Hmenaedo doeaamp e o Pin ng Peraidde Cree Ba o Sds fatiga Det a 
paid do a na Todo Ei be bo End Srs Bed Ao Pe ipa Gr E dei O o la dd: Cn oo ve ct pai o cr So dão de Ata ta sede men da no Memo Pala Ta do Ca do Ne ea a Lv cao 
amo mete meios arca ver porem RApiÓÍSSIMAS 

idade do Direi, pela Academia Cearense Se Do (ACE) o ext ralzao no 
clonada pu amo e mento Rem eds Clem Ba 

Viglio Távora. OS" Congreso Brad sopra comp Dempresrocomreme cem contato contniecom 
Biblófio e integrante dos Instituto Hstíico do Cesrá e rode Oeprinlaringlgiae és paras bela bia And Marco Fica proúdne a comrdade Vinculado a 

da Academia Cearense de Letras. josé Augusto Besrra. só Crua Cri recetemene sa Rocha Faris coprsiana da rede defarmácis Saia Minisóriada Saúde Ecsenil 
comemora. Acabou de adquirir o disco metlco coma pe Centro de Ens do Cr. de 2 deja Branca ce presidente da na pot pib prin meira gravação de O Guaran de Carlos Gomes. foi destaque internacional de Secretaria de Finas do Freoméncio CE tomará poe mode nasais demos 

participando as mais veno- — Mumicipio redes hojeho- esa quinta feira (161221) no combate panda Em 
mada ntridados mundi. menagrando a anrerariante no Conselho Nacional de Saúde sb de 130, criou Comi de 
Ene o presentes, o mbdico Tatiane Casta. (CS) com eprentante te Acompanhamento da coil, 
carene Ema! Rocha Segue nesta quinta ft (16) lar da Confederação Nacional producindo imimers docamen 
Landim O evento teve ampla a programação do fetal “AE do Comério de es, Serviços os pars e pls da Excia, 

sex Digo Pos big” Taio (CNC) O even. Lególatno e ur, al de 
Na Nate ds Pensamos Recado pelo Winds Fr Fu acontecerá em Brad, quando promover a dica sobr ac 

Esportes sqpnda quando reocrenoonincionacma — ecmreráaenalhada mess nasc proteção do ralado 
Serão tb im ramo cosicaço da See de diretora do neve presidente cla vem ocupando cada 
tio no Maria, obese Tarimo Cola de Cama o presidia do Conselho. vezmaisesaço no dmblada 
degli de Moema Saes. (Sec pesrocinso do Goveao Amido do CNS clicar representação lala doco- 
Seperitondate da Tr Card. do Ceni poi do Qui Roe acompanhar e monto sol. mário nacional, "Temos mam 
e sita ao vo pa ada Ens ls disco hoje ticas pla de sabe do Bras tido ma agenda bem intensa 
O Estado o sensacional ur imorais” ras as mai ereteráres. de atcdaços em for do 
Sa e mao e a Ecação cmo paticpação de Formado por etidades mori. como cares. A CNC tem 

prova de assa de perícia Yrwcms Anger posa em menos ipancações po. demandado minha presença e 
da fc o velar ram” turmas cseoára da Saca polmente desolado cido fo feliom contribuir como 

Belinha Sampaio, Láci Pierre Vitória Pnlomeno Fernanda cisberto eia Aenmdrias  Cosci Poru porto asa ENS e como iso dor foialeciment e representação 
ar, Fátima Seo less presenças no Natal dasaca- Ela o Taberna mao mao ecos putameic po docamene cor sema da no Elano cenário gpa pet pa lee en S quenal ta mi De Rea conf emapa dem ce me 


