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AQUECIMENTO GLOBAL 

Brasil promete reduzir 
emissão de metano 

Brasil assinou o Compromisso Global sobre Metano, com o objetivo de reduzir 30% 
das emissões globais de metano até 2030, em comparação com as emissões de 2020 

Cerca de 70% das emissões do gás no país estão concentradas no setor agropecuário, segundo dados Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Eleito Estufa 
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Fam em 24 d setembro de 196 por Jos ars Rques = 
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evrtoriaL BOAS iniciativas 
fez um bom trabalho no que di res. 

peito à vacinação de indigenas. O desempe- 
nho do Brasil a vacinação desses povos. 
contra a covid-19, aliás, oi tema do enco- 

tro entre a ministra da Mulhes, a Família e dos Diretos. 
Humanos, Damares Alves, com o dietor geral da Orga- 
nização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom. À 
reunido ocorreu na sede da OMS em Genebra, na Suiça. 
De fito o indice de vacinação de povos tradicionais Des- 
de setembro, 80% da população indigena está totalmente 

imaginar, fiz um dos melhives. 

Bicicleta 

imtiments dos ltmos oe 
C O queera para ser uma att 
“lade ico, tranaformo-se em um hobby, 
depois em uma terapia. É o momento em 
que me desigo completamente das redes. 
sociais, do trabalho, dos afízeres de casa 
e me cones com a cidade, O som da no 
lficação do Instagram dá lugar às butinas 
dos carro À maioria delas desnecessárias, de 

iões mo Zoom, 

comprei uma bile e, sem | 

onde todo mun 
do fla so mesmo 
tempo e tem sem. 
pre alguém que- 
tendo aparecer 
mai, mostrar que 
sabe mai, mesmo, 
falando coisas tb 
vias, são subetu- 
das pelo barulho 
do vento que te 
ma em dear meu 

do Poder Lu 
rada. Quand 

um 
tsc 

passjo mal devagar 
O passeios de bicicieta também me 

deixaram, mad esperançoto. Logo nos 
primeiro di, cheguet constatação de 
que nem tudo está perdido, como dizem. 
Ainda tem multa gone bos nesse mundo. 
Carros que, mesmo na preferência, ce 
dem pastagem, Pessoa que cumprimenta 
outra sem sequer conhecer Recebo rot 

ente “bom di, "boa tarde” e “bos 
Uma vez resolvi contar a quant 

dade de vezes que era cumprimentado no. 
meio do persa. Parei no décimo sexto. 
Fra comparação com u elevador do meu 
prédio, um local onde, teoricamente, todo. 

ndo deva se cumprimentar O elevador 
do meu prédio perdeu feio, moradores dão. 
mais atenção aos meme é figurinhas que 
lutam na telas do apurelhos ollares 

Voltando para o meu paneio de bi 
ccleta, existe outra grande vantagem: o 
vento no rosto. Algo bem simples, mas. 
to prazeroso que os olhos, às vezes, 
chegam a lacrimear. Sumpeito ser mas. 
agradável do que o que qualquer carro 
conersivel consiga proporcionar, Sem 
comparar o valor, claro. Mais uma van 
tagem da minha biiceta em relação 10 
conversdvel, não preciso pagar 7 rest 
em um litro de gasolina. Pensando bem, 
acho que o dono de um carro desses 
ponco se importa com esse aumento da 
gasolina. Nem com o da carne do gás, 
o do café a do leite e por aí vai 

Para não dizer que os poses de bi 
det são repletos de alegria, tem algo que 
me incomodou e chega até a me asustr 
essas andanças pela cidade: a quanto 
de de pessoas em situação de rua É raro 
passar em alguma avenida grande e não 
encontrar pessoas pedindo algo. Cria 
ça, joves, adultos, idosos nas ruas sem 
sequer receber um bom dia oa tarde ou 
dou note. Um dsequilrio social e de 
oportunidades tão grande, que termino. 
voltando pra casa cablsbuixo. Sem cum 
primentar ninguém no elevador 

da Economia 

megrando a Mesa Disciora 
presidida por PETRÔNIO PORTELA. estive ao seu 
ado como secretário do ru 

po dirigente, portando-me na 
condição de intransigente defen. 
sor do Regimento Iterno, quan 
do o substtia, em sessões mais 
alongadas do Senado Federal as. 
sumindo, em seguidos espaços, 
à direção dos trabalhos, poe seu 
reconhecimento so meu desem. 
penho, já que fora Presidente da 
Assembleia Legislativa do masso 
Ceará Detentor de sua confiança, E j, cmocrático de Direito. Pelo 
atuava com lerenho cumprido das normas 
de nossa Lei lolena, con experiência aqui 
rida durante o periodo em que estive à testa 

saivo de nova Unidade Fede 
“corres a extinção dos parti 

do cas mudanças passaram a despontar sem 
Justicia, o der plauiense insistia fim de 
que me transris para a novel ALIANÇA 

papa, Francisco fer 
um discurio, em 16 
de outabr 

do sobe sao Va É da mó. bocado ii sobr den sea pr , peido india que vi Bege atos tc um ncia anda mondo somente pela Tó do Eciidutemo « Do iai Delano uma sda Dá gel e ma vd 

o sentido do trabalho. em vez do empesgo. É preciso que às pessoas sejam valorizadas. 
la que farem, com “abilidade, que não se acomodem apenas a. dim emprego que ndo permita qu cada um do melrde si E 

de Coleta; o papa destacou dois aspectos 
Importantes em seu discurso sos movimen- 
tos populares “1) À economia que conhe 
cemos capitalista, nos está levando a um 
abismo social, porque é uma economia que considera uma grande muioris da população. 
como descartável porque está fundada no 
mercado. Assim, só há iateresse em quem 

s recentes pedidos de 
exumação de quatro 
dos principais mem 
bros do primeiro e 

calão do Ministério da Ecomomis 
dentre eles. secretário especial 
do Tesouro é Orçamento, Bruno. 
Funchal, o secretário do Teseu. 
Fo Nacional, Jeferson itencvart “tomadas em raão de insuperá 
veis disconlâncias com 4 decisão 
do ministro Paolo Guedes em 
Bendbilizar a manutenção do Teto 

posto pea regra do teto aprovada em 3016. 

immunizada contra à covid-19, o que levou Adhanom à 
elogiar a marca alcançada apesar dos desafios logísticos. 
do Brasil em vacinar comunidades isoladas 

Outro ponto positivo mencionado na reunião foi o 
reconhecimento como política de direitos humanos do 
atendimento a pessoas com doenças raras e suas fami- 
lise, também, à baixa mortalidade de idosos em abri- 
os, como consequência de que esse grupo teve priori 
dade na vacinação e porque uma cadeta de atendimento. 
foi acionada para adotar medidas sanitárias. Outro tema. 

Os desafios da economia global 

essa tragédia 

atividade e respon 

Manter o teto é fundamental 

aos 

RENOVADORA NACIONAL- 
ARENA, oferecendo me, se as 

nim acontece, à candidatura so 
Governo do Estado, em eleição. 
indivta, numa articulação que e comandava, em nome do Po 
der Central, por todo o Pais Ao 
Inlerpelar me sobre tal possib 
idade, afirmei, com a mais ab 
solta edad que, se aceite 
aquele convite, estaria fugindo de uma postura oposicionista, que 
se Incorporado meu espirito, 
conmo andorsa deem do Esta 

“ue sq dep be, Pio rd A VIRGÍLIO TÁVORA a tarefa de ctquira 
me para o deslocamento de legenda, tom o 

aceno de uma porsvel indicação para exercer 
a Cla do Puder Executivo estadual Numa 
comemoração natalina, na residência of 
da Presidente do Congress, fu 
Virgo já havia me abordado. quanto 

partcipa dos mercados e todas. do outras pers tdo decartá 
“que evidentemente, leva 

A tragédia social que estamos 
vivendo. E, no caio do Brasi. 

inda estã sendo 
Mumentada com à fome 
timos 30 anos, nunca tivemos 
tanta fome no pai or 
imo vem de uma economia que 
está fundada meme descarte de 
ma maioria da população que 
não ineresa. 2) O outro sent 

a mature como um fundo que no oferece 
as condições para a vida. Por iso, temos to 

cando uma alternativa que permita um sit 
ma econômico global mais jato, inclusivo 
Jolhdaro, Neue sentido, muitos debates vêm 
“ocorrendo em eventos apropriados. com es. 
pecialistas de diversas área, para buscar 0 
Consenso a essa nova economia global, ne 

mid coletiva é Ivetrtávl dos 
secretários foi a adoção de um 
manobra aritmética para burlar 
O teto, mediante a mudança da 
Periodicidade da alelo da cor 
seção mooetária do limite dos. 

público. 
Pas sea aplicar não maison. 

indices de infação entre julho do 
ano aaterior junho do ano cor 
rente, mas sim, o do intervalo 

discutido foram as políticas de incentivo à amamenta- 
qão é ao acompanhamento de mãese de bebês por equi- 
pes de saúde da família, sendo que as representantes da 
OMS informaram que pretendem vir ao Brasil em breve 
“conhecer a iniciativa. Esas e outras iniciativas precisam 
ser fomentadas,a fim de que seus exemplos sejam ado- 
tados por todo o País, afinal trata-se de tender parcela 
mais vulnerável de nossa sociedade justamente aquela 
“que mais precisa de serviços públicos para terem uma. 
vida mais digna. 

Convite de Petrônio Portella para ingressar na Arena 

festncia de legenda já que ele ea o esponsd 
velem convencer os parlamentares cearenses, 
para uma provável transição partidária, que 
Então estara sendo arqulttada. À saudosa 
ex-primeira-dama, muma gentil modalidade 
de confirmar tu possiblidade, me confden 
cio: “você parece que va ser Governador do 
Cear. E Virgilio, com veemência, alvertu 
a espona, dizenda, testualmente "Lueanau, 
eu converso com o senador Mau No dia 
Seguinte após, uma mole Inquita, afirmei 
do colega de Senado: "CARO VIRGÍLIO, 
“COMO CHEGAREI DIANTE DOS MEUS, 
COLEGAS E DO POVO DO CEARÁ?, No 
que ele redaguis: "Dontorrinho, quero a sua 
resposta até amanha, por favor” Recusel tal hipotética alternativa, resfirmando: "NÃO. 
POSSO DEIXAR À MINHA CONDIÇÃO. 
DE OPOSICIONISTA? Fe se convenceu da 
Jose de mia post asi a de 
“Sou certo que nenhuma mudança ocorreria, 

o5€ — numa comprovação de meu compromisto 
ms com legenda à que pertencia 

cessária para os ajustes para que um maior 
número de pessoas posam tr oportunida- 
dese prosperidade 

O papa Francisco tem contribuído para 
esse debate, procurando Fate a Inclusão dos 
mais pobres numa economia tai vol 
ria. A profundas mudanças hocas que es 
tamos vivendo atualmente, certamente irão 
favorecer a esse modelo de economia Inu 
va delendida pelo papa. Cesar Sanson, co- 
mentando o pensamento do pap a respeito 
dessa questão, destaca: “Bem mal certeiro, 
porém, é quando sugere inliativas ao me da destruição 

o 6 "lírio 

o dl 
gota 

al e toda 
Teconhecê 

evolução das forças produtiva 
posilidade de que todos tenham um em 
prego”, Esperamos o aprofundamento desse debate para que mais propostas contribuam. 
para que aleancemos um sistema económico 
mundial, ma humano, justo e solidário 

diame a relocação de verbas doutrs rubricas, 
“coma das emendas parlamentares, por exem 
plo. Medidas contudo, rechaçadas como “po- ricamente imviávte” 

Tmportante destacar que teto impõe que 
os gastos públicos permaneçam constantes. 
em termos real, que leva a uma eedução da 
ida como proporção do PIB, Em um pas 
<omo o Brasi historicamente leniente com o 
equilibrio fiscal, isto é fundamental. À apro. 
vação do teto em 2016 fe com ques tara 
jura dos tíuos públicas cassem de 20% para Sao ao, em mádia 

Furar o el em 2022 é um sinal de que o 
compromisso cam à sustentabilidade da div 
“da não será mantido, rompendo o feigl lo 
de crediidade ainda existente er os in 
vestidoes e a governo brasileira. O resultado. 
Rei fuga de investimentos, desvalorização 
Cambsa, aumento das taxas de juro e pressão 
isacionáia 

Ou ja o teto É a garantia que o pafs cons 
ruir condições par atração de ivesimen. 
tos, com geração de riquet, renda e empre 
gos. E, o principal: é um remédio contra o 
dragão da inflação que está ameaçando devo 
rar cada ver mais o poder de compra ds bra- 
“dios, principalmente os mais pobres. 
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Politica 
Contas. A Astenilia Leislata votará hjo maria em pen 

eles Proa de Decreto Legiao 28/21, a Comi 
de Orçamento, Finanças e Trbutação da AL. que apto as contas 
apresentadas pel Govrna do Estado asas o ano do 2020, 
contas do Cano Santana (PT) oram aprovadas ria Contsão do 
Orçamento da Assina na lima semana, seguindo ainicação 
apresenta pea Tribunal de Cotas do Estado (TCE) que de 
dl com uraminidade pel aprovação, mas com recomendações, 
O documenta do Tuna a Cotas é da agosto desta an. 

AL: Projetos pautam atenção 
à mulher nas delegacias 
As matérias, hoje esperando tramitação na Assembleia, têm como objetivo 
oferecer um tratamento mais humano a vítimas de violência e abuso sexual 

Deputados vêm apeesen 
undo matérias na Aem. 
leia Legislativa do, Ceard 
que tratam do atendimento 
alado a mulheres vitimas de. 
violência nas delegacias do 
estada. As propostas ler 
viabilizar uma. abordagem 
mal humanizada devias. 

E o caso do Projeto de 
Indicação 37321, enviado à 
casa pela deputada estadual 
Erika Amorim (PSD), que 
mugere criação als “Salas 
das Margaridas espaços es 
pesialiados para o atendi 
mento ds mulheres vítimas. 
de violência nas delegacias 
de polca do Ceará À pro 
ponição, enviada à Ame. 
Dela em setembro deste ano, 
está na Comissão de Cons 
“ituição, Justiça « Redação 
(CIR) da casa desde o lt 
mo di S de outubro, 

A parlamentar, que é tam 
bem procuradora adjunta da 
Mulher no Legislativo esta 
dual, defende que à medida. 
também resultaria em um 
trabalho male eficiente por 
parte do equipamento pa. encaminhamentos à rede de 
Bico, “A mulher vitima de. apoio pura atender sa neces. 
violência precisa de um olhar. idades das vitimas, seja mu 
mai atencioso e mal hu. Ihe; criança cu adolescente 
manizado quando busca um Erika Amorim esplca que 
atendimento, pos carrega a escolha do tome se deu 
machucado Internos na sus. apds experiência eutosa no 
alma. À Sla ds Margaridas. Rio Grande do Sul "Naque. 
usca promaver esa atenção. Te Estado, nume Margarida 
pol são espaços reservados . foi escolhido a partir da sim 
ativo onde serdapicado — bologia da oque é con 
im questionário que avalia o. derada uma das mais fortes 
ra de risco a que a vitima. da mater; defende, acres. 
Cl exposta expleuela. centro que “estratégia da 

A proposta define que os . criação deses espaços pode 
atendimentos, deverão “ser. se tornar uma das principais 
fetos poe profislonals capa. políticas públicas da Polícia 
cdtdos, de preferência mu. Civilno enfrentamento à vio 
Iheres, composto de equipe. lência doméstica « familiar 
mulidaciplar com palcô- . contra a mulher 
loga elou asente soca, a 
fim de farer o acolhimento Prioridade 
as Vitimas, bem como os Já o deputado David 

Proposta prevê oferta de 
exames de prevenção ao 
câncer de próstata no CE 

Fol aprovado nos últimos 
meses, ma Assembleia Te 
isto do Cori, o Pros 
to de Indicação nº 231/31 
apresentado pelo deputado 
Hernando Samtana (PT), que 
dlapõe sobre a criação de um. 
servia de unidade mivel de. 
atendimento à prevenção do 
cdmeer de próstata no estado. 
Por de tratar de um projeto 
de indicação - ou seja, suges 
tão cabe o chele do Poder 
Executivo estada! acatar ou 
não a matéria e devovéa à 
casa em forma de projeto de 
Je para que posa ser defto 
implementada 

Conforme “o indico 
apreciado pelos parlamento. 
te, à intenção é detecta pre 
encemente sos de câncer de 
próstata o Ceard, com uma 
equipe que inc médico uro- 
logista e outros profionais 
nesessrios par o alendimen 
to. O serviço mín deverá 
orientar o público sobre os 

ainas é sintomas dese tipo 
de câncer e no cu de cume 
cm aleração, encaminhar 0 
paciente para atendimento nas idades que integram o St 
ma Único de Sade (SUS) 

“por ser silencioso, dif 
clmenhe apresentando “sn 
oras, quando io ocorre 
pode Signlicar que a doença Eai em estágio arançada, 
dlieultando a cura À ques 
ão fundamental portanto, é 
diagnosticar precocemente, 
“dando chance 2 que se proce 
“la à um tratamento logo no 
nto dos primeiros sinais, 
ponta deputado 
A prevenção e o come 

no câncer de próstata são o 
principal tema da campanha do Novembro Azul que oco 
re no longo deste mês, Con 
fome a Sociedade Braile 
de Urologia, o número de 
exames resirados vemcuindo 
desde inicio da pandemia da 
comi 

David Durand 
(Republicanos) 

tenta 
estabelecer 
prioridade de 

atendimento 
acrianças, 

adolescentes, 
mulheres e 
idosos vítimas 
de violência ou 

a administra 
poderá, firmar 

liar a execução ds medidas 
dale 

“A prioridade garantirá 
prioridade “po 

atendimento a crianças, ado 
lescente, mulheres é 

tamente com a privacidade 
adequada, para não estarem 
Juntas com outras pesos 

do sexual no atenda 
em delegacias de polícia e 
par realização do exame de. Situação “que certamente 
Corpo de delito À matéria oi. produzirá uma condição de 
apresentada mo ineio deste . humilhação e mal estar. Sen: 
ao e se encontra desde o. do aim, fica mis do que 
mês de março, também para... justificada a necessidade de 
da na CIR, aprovação da mtéria em 

A proposta. caso aprovada... comento, oferecendo às mo 
estabelece que a delegacias eres, criança, adolescentes 
local em que do relzados. e idosos proteção e cuidado 
os exames em questão deve. devido”; argumenta o para 
ão estar afixados cartazes. menta. em Justificativa en 
para divulgação do direto de . viada juro à propos 
deito petiro po , 

Deputados votarão projeto 
que autoriza MP a assegurar 
medicamentos para idosos 

“Tramita na Câmara dos 
Deputados 0 Projeto de Lei 
07409, proveniente do Se 
nado Federal. que tenta ae 
rar o Estatuto do Idoso para 
permitir que o Ministério 
Público (MP) possa promo 
ver e acompanhar ações res 
ciomadas ao aceno de idosos 
à saúde e a medicamentos 
A Comisão de Seguridade 
Social e Familia da Câmara 
aprovou a proposta na lt 
emana, devendo ainda ser 
pautada no plenário Atualmente, o Estatuto já 
prevê a atuação da MP em 
ações envolvendo alimentos. 
interdição total ou parcial 
designação de curador esp: 
cal poa idoso “As alcrações 
Propostas. conferem lgi 
idade ao MP para propor 
ações fulcii visando pa 
ati o direto de idosos à 
saúde e a melicamenor. 
dseo relator da materia de 
putado Luz Lima (PSL-R) 

O testo aprovado ma Co- 
ão inda alimentação e 
eicamentos entre ie 
que devem ser amcgurados 
do ido, peo Ministério PO 
Bico, por meo de ações de 
responsabilidade por omisão 
ou por oferecendo inatsta 
trio dee recuos. Por Fm. 
a proposta também altera o 
Estado Ido para definir 
coma crime privar idosos de 
medicamento nos casos em 
que ss seja uma obrigação. 
O erime sta o autora pena. 
de detenção de dois meses 
a um ano e multa, podendo 
ser agravada em casa de lesão 
corporal grave e mate 

O projeto de e ainda será 
analisado pelas comissões de 
Desa dos Direitos da Pes. ana Idosa; e de Constituição 
“ Jestça e de Cidadania. De 

POLÍTICO E 

Nem fusões nem federações 
Fatos novos registram o PDT e o PT como os dois. 

partidos mais fortes do pais, Outro ponto devidamen 
te enfatizado, é que, enquanto o surgimento das fe 
derações e fusões partidárias já agitaram muitos par 
tidos é a vida de suas lideranças, o partido de Lula 
e o de Brizola, se afastam preferindo manter antigas 
alianças e coligações, Começa a se desenhar um com. 
portamento específico em cada uma dessas agremi. 
ções, com o PDT se empenhando por conquistar o 
poder nas capitais e grandes cidades, deixando em 
segundo plano a sucessão federal. O PT orientado por 
Lula, prefere concentrar as suas forças na conquista 
da presidência da República. Um das exemplos mais 
Hlustrativos dessa situação é o que ocorre no estado 
do Ceará, onde se acha uma das mais sólidas coliga 
ções entre PDT e PT, responsável pela n 
poder do governador Camilo Santan 
a vontade de alguns petistas que, na contramão dus 
posições do próprio Lula, insistem em defender can. 
didato próprio para satisfazer desejos pessoais, sob o 
risco de ameaçar a paz política do Estado, 

stenção no 

Missão em Lisboa 
O vice prolatode 
Fetal d Frota, 
oi recobido, em Lito, 
pelo presidente de Portugal, 
Marcelo Rabol, a quem 
pis projetos soca da 
metrópole centence. Na 
ocasião, fz questão do 
destacar a importância da 
presença ha na economia 
do Ceará. O president da 
Pia Mão prometeu micão emelhanto em Fortaleza 

Pisada na bola O deputado Ande tgunedo eevodo gra a Ci pr 9 pd guias 
Angu d Regue Di qu pro amplo 

Missão dela parakiamenteso peito riso da 
tvesador Caio que fechou compromiosblionáris 
em vário pala Enropa a vice-overtadora Moda 
Cl não perdeu tempo Er boa = Portugal esti 
tenportante contos por ater Bênção, ro do 
acer a vida intra 

Reconhecendo limites romes do raço 
Municipal atentas ao acontecimentos no cerne da Urbe, 
afirmam que ot fic afastar o prfeto Sato del fzer 
turismo em Portugal O Burgomestre, ao que se informa 
terminou admitindo que fzer tamo é bom, mas flar 
sobe, não é a su pela 

Rastros da incúria osciss inda do coração 
do poder municipal, ameguram que alt não se conhece 
qualquer ala de improbidade do ex prefeito Roberto 
Claudio. Só para esclarecer" moçada” que o protege, 
existem nã gaveta do Minftério Público estadual dois 
processos denunciando e cidadão que durante oltos 
amos governou Fortalea 

GQentreaspas)9 
“Ser político, só bom para quem é sério. Os que 

só querem se aproveitar vão pagar pelo rest da 
vida, desonrando a família” Manuel de Castro Filho, 
advogado e ex-governador do Ceará 

Mai Inormações e Fernando lala 
email: fermandomaia estado com br 
Mogdolerandomata poe 
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POLÍTICA 
Catra A Cârsara dos Deputados det esta seara 5) proposta deputada Sâmia Bomfim 
(Ps0-SP) que din a coletação do Di Nacional de Lua dos Trabaladres e Trabalhadoras da 
Cuura em 4 de meio. data mara o atecimento da ator e comedant Paulo Gustavo. 

MACÁRIO BATISTA 

e POLÍTICA ENT 

Tá piorando 
e Bra não acabar com a sda, savana com, 

o Bra sta as do pesquisador francês Yves Saint Hi 
Jar, já em 1800, mostrava que ce ficou espantado com a 
ação de formigas cortadira que destrlam árvores Ho 
oas, além de abusos, culturas, pastos e grama. Além 
“leme poder de defolhamento, ela são importantes na 

m de nutrientes e na fertilização do sola Hoje o 
Trancês teria outro clique e por certo diria: ou à Bra 
acaba com a bandidagem ou a bandidagem acaba com o 
Brasi. As comparações são reais, verdadeiras, instigunes 
e, principalmente own o mesmo poder de pedação. iso 
vem à propósito de opinião de um advogado e ativista 
político, dr Fabricio Moreira que, indignado pergunta té 
Quando, Em que pese o advento de nova legisdação que 
trata enc tuniramene do tra, não consegui mi aido, 
sa relação conftuosa esre marido e mulhe, namorados 
“amantes ou até mesmo sentimentos denominados bois 
“los que não tem qualquer reciprocidade de amor e relação 
formal Os úbitos tamém têm crescido de forma prev 
pante da capital ans sertões do Ceará, embora as institui. 
ões públicas estarem mai aenta e presente, ainda se 
fecham em multa 4 oro ds vma. Às instituições 
que acolhem as mulheres agredida e indeéss alertam que 
os mimeros podem ser bem maiores do que os dimlgados. 
pola presença da estado no sentido Lat sensu não é anda 
Capa de oferecer todos ox mecaniamos de proeção. À Lei 
Eederal Maria da Penha, que recebeu tl denominação de 
um caso concreto de uma tentativa de homicídio no Esta 
do do Cesebnacute s que delega graves consequências à 

da, recentemente com 
o, Mara da Penha. 

à violência contra 
aa mulheres deve ser emu 
o criminonos não devem testar impunes or ug 

a Penha e de toda às Instituições 
temática, o governo do Ceurá tem tomado à inkitiva de 
promover à médio «longa prato, por meio da Secretaria 

Justiça, Cidadania, Mulheres e Diretos. 
Humunos (595), instalação de Casas da Mulher Brera 
em toda so regiões, como medida de proteção ds mulheres 
vitimas de violência doméstica” 

Frase: “A Casa da Mulher é um 
equipamento que atua com rede de 
proteção e atendimento humanizado 
às mulheres que foram vítimas de 
violência”, FM em defesa da Casa da 

ea nsogurança grassa. 
Pais á, ota, 
ndo bio ndo chegou 
ra plenitude do, do 
pao do medo de que 
ago ora, atá mesmo 
em aglomerações 
onde desconhecidos 
so postam pés 
a aundado, mas 
autoridades mesmol 
Encorando um ico 
europeu rápido o 
centrado em Portuga, 
mas Peninsula bóia qu Europa, o presidente portugui, 
Merc Rebel, rcoba em Paco, coarenses em muié 
che de gentlozas ls é sá pra mostar que o do ea 
esconança ada nã chegaram à lenha. Que segurança 
perma um desconhecido oografrvstantes pr trás do 
Cf da Nação dossa forma ar? 

Zé Airton tá 
A Cop 26 começou na 
segunda-feira (1) ese estende até da 12 de 
novembro em Glasgom 
Na Escocia. O deputado. 
federal Zé Alto Cirioddo 
PT do Cri está 

ro hoje no imo A CD de Emei do 
findo Toba ade a imo re 

Passando a régua 
Fechando aconta de 
seus is de Governador, Eando Lendo coaou 
vistas acerca de 30 runs entregando cbrasdand edem de servi sind po 
Ea vida 
Gol, a volta 
Dia e demovemibro foi 
retomada à rota Fortaleza 
Juaseio do Norte. Em 
comunicado, a Gol disse 

Entenda pontos da proposta 
que privatiza os Correios 
A matéria, hoje tramitando no Senado, divide opiniões de parlamentares 
e prevê uma série de mudanças no funcionamento da estatal brasileira 

A privatização dos Cor 
tdos” cujas serviços postais. 
niearam se há 358 anos 
divide senadores na análise 
“lo projeto de Ki que atualiza 
mato regulatório do Site 
ma Nacional de Serviços Po 
aí [SNSP), Após a leitura 
do relatório na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
e pedido de vita coletiva, na 
lima semana, vs par 
ares. acondaram “deliberar 
sobre o PL SWN/2021 na pró 

ima reundo do colegio, 
marcada para a próxima se 
na, na erça-feira (9) 
A proposta, polêmica, vem 

encontrando impasses par a tramitação na casa 
cluindo ação declaratória de 
nconstiucionalidade tram 

destaca que a eventual ale 

aprovação do marco eg do 
Siema Nacional de Serv 

dos peicipas opontors da 
Tá na defesa do projeto, o 

senador Marcão Bitar (PS 
TAC relator da matéria, 
destacou que a Empresa Bra 

“E essencial para criar a segu 
a Jurídica de que os in 

vetidoees privados precisam 
pura decidir pelo aportede 

dera de Correios e Tlégra. cumos no selo pata: "O PL 
tos (ECT) não se submete 2. deve der pescbido como uma 
planos de meta que determi propos de equilibrio ténue 
Bem obrigações de cobertura. erre a migração para um ce 
é de qualidade do serviço 
prestado e que o órgão eta 
incumbido de regulamentar 
e caizar a operação da em 
presa pública não depõe de 
rua para fado. "A al 
ta de ecurts orçamentários, 
mociada à uma operação 
capaz de gerar recursos pró 
rh para ob on ves 
Tenta mecemários tem sido 

ro de mao rbd int 
teclonl e de contratuliação 
das condições de prestação de 
serviços postas Pcs em 
todo o pal por meio de uma 
empresa privada com melho. 
rs condições de ivete à 
permanência do status qu, 
com uma empresa pública 
deficitária e cujas condições 
de competir e agregar valor 
para a sociedade continuarão Te deterioandos 
Demissão 

Por pelo menos cin 

nu opo jaa qualidade coperada pelos 
câdadãos. Por fim, 0 usuário 
do serviço pestado pela ECT 
ão dispõe de uma estrutura 
para recepcionar e tratar suas. telamações” 
De ponos de discado, so 

bem mai am. 
algun despacha postal, com so 

nos um deles de esclusiida 
Com a desestatização, a 

Empresa raúleira de Cor 
rejos e Telégrafos (ECT) par 
tata ser nomminada Correios 
do Bessl. O senador Bitar 

Shservação de algumas dire 
tries, entre casa prestação 
dia serviços com abrangén 
cia nacional e à celebração 

Datena desiste do PSL e vai 
para o PSD, com possível 
candidatura à Presidência 

José Luiz Datena decódia 
deixar o PSL e migrar para o 
PSD, partido comandado por 

ierto Kassab O apresen 
tador tem comunicado sus 

catdepender da desempenho. 
em pesquisas eleitorais. Na 
poa, havia sido convidado 

foi lançado pelo PSL 
coma pe-candidao à Prest 

Correr à um cargo eletivo na 
política Até então todas as 

dência. No entanto, Luciano . veres que esboçou disputar 
Bivar, presidente da sigla que. uma vaga acabou desistin- 
está em proceso de fusão da No ano de 2016, iiado 
com & DEM para foemar 2. 20 PP, deita de tentar se 
União Brasil, dice em ont. tornar prefeito de São Paulo, 
bro que prcicaria conversar quando Doria fot eleito em 
com à copula do novo par. primeiro tuo e derrote o 
tido para decidir o que fer . petista Fernando Haddad. já 
em eação do tema. Em 2014, Datena desistiu de 
Datena ainda ds, em se. Siputaro Senado pelo DEM 

tembro ques decisão sobre o . 12 dias após anunciar pré 
cargo do qual se candidatará candidatura. 

Para reator Marco Bltar (PSL) o serviço não atinge a qualidade esperada plos cidadãos 
de contrato de concessão, de 

mod: 
Hã variar geograficamente 
à part do custo do serviço, 
al renda doy usuários e dos 
Indicadores soci. Poderão postais univerii. 

Também ca vedada a ds 
pe sem ua casa doem. 
regado da ECT por 18 me 
des após a desestitiação. À 
les terá ofertado 9 Pano de 
Demissão Voluntária (PDV) 
com. Indenização, dos, que 
aderirem, no valor de 12 me 
ses de remuneração, além de 
manutenção da plano de sab 
de por igual periodo e plano 
“e requalcação profil 
O projeto veda a fechamento 
de agências essencial par a 
prestação do serviço postal Viver! em áreas remutas 
do pas e rante a mantem 
são da prestação de serviços 
delnterte soca. 
Postal A conceda de serviços 
públicos postas às empresas 
ão implicará a perda de tt 
Juridade por parte da Unido, 
que sempre deverá er res 
ponnivel pela supervisão e 
Peguação “A atividade postal 
E considerada serviço poll 
co esencal não apena dou 
drinartamente. Compre ao 
Estado param sua niver 

conforme o in 
ee de preços previsto no 
contrato de cones, co 
poniblidade de haver fa 
de desconto. 
Universalização A Uno devera garantir a prestação do devo pos 
ta nivel por me ou de 
empresa esta (dede que 
exime ou de contro de 
haver coentência dos dota modes Caber so ape dor pol cumps metas 
tbeecida no plano: de restação do serio postal Ene conierand 
dlcadre é puteeros de Aeidore da cobertura e da ul do serviço ese 
leidos pela Ante Uuiios deveção ser lo 
formados das condições de 
aco do serviço pol un 
berra geográfica, ao pos 
cega e denições Pit aplcivei estate. 

a calores mádicos, Além duo, o operador no à continuidade € . poa ão poder 4 eximir 
unit de qual: da prestação de serviços de 

dna mola poplação: ie Sci, quando a dir rea vim Te Trem desigrados A eta tri, com pelo pão reulidos como 
regue eres caberkdo no. cu dos prcedimen Gio regulador = o e, à. o de Juilação lona 
Arte que per ser no. (Com informações da Agr 
eninada Agéncia Nacional de. cla Sado) Teecmicações Serviços Poa. Es tas pode mosca net 

PSDB define que 92 filiados 
de SP sob suspeita não vão 
poder participar das prévias 

A comissão para prévias 
do PSDB decidiu que ne 
nhumdos 92 preeios vices. 
paulistas que eo no centro 

de suposta fra 

e vise prefeitos, De acordo 
Gom a decisão da comissão 
partidária, les devem ser 
cxcuidonda fita de eleitores. 
das prévias, marcadas para 

paulista po- 21 de novembro. 
derão participar do processo. As regras das prévias tu 
de seleção do candidato pre... canas determinam que ape 
“sdencial da agia. À decisão 
da comido representa uma 
derreta a João Doria 

Diretórios do PSDE de 
Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Babi e Ceará, que 
atualmente apoiam à can 
didatura de Eduardo Leite, 
protocolaram a denúncia em Que acusam diretório pa 
Jista, comandado por aliados 
de Doris, de fraudar ae datas. 
de filiações desses prefits. 

mas idos até 34 de maio 
deste ano podem participar 
da votação, Or apoiadores 
de Leite apontam que esses. 
82 políticos foram filiados 
posteriormente e registra. 
dos mo sistema do partido 
com datas retrostivas À co. 

paridária acatou o 
dio imvaldar à participação 
deles Eles têm 72 horas para 
recorrer da decisão 
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NACIONAL 
Matemática O Programa de Mestrado Prfsimal em Matei em Rede Nacional encerra, 
o o pram para merições de cando às 14 mi vagas pera professores da educação básica, 
shurts ra disopára em sea de ua O eme de ares está marcado para o da 4 de deem. 

es PODER, ist (155 
| com ANoRE Brito E nAGo vAsconceLos 

Consumidor sempre leva a pior no lobby da energia 
(of ara mer minrentrcmsnam — Cassação por faka news 

provoca questionamentos A cassação do deputado esta. cual Fernando Franesschin 
n se que ea dsegs — TbUNA Super Eltorl 1SE) 

o tor eléico abeido caminhoso Fio news inaugura uma nova mercado perdoe descatndo ot afeta 
do core de pts e sbrctudo agravada desde 2018 e provoca de vestimentas focam criadas Iasociações — DATPEVACA Geo ZON a DrCVOES 

ou ONG, fee fanciada pe ba ca 
pads ep de coera pad a fa news no ordenamento” ed inte Secar Ara Oras. Mas o xorie em Bea co“ soca 
dardo a inatas em cn e 
set meme ds consumir 

“conta de luz, gritante apropriação indébita de à liberdade EE PS mma E Eçieste 
Vítima sem defesa como restrição à “ivre competição politica” 
Enquanto o setor presos a Aneel a outra 

ver dispensas distribuidoras de devolverem 
dinhero. mulhões de eorumidores afanados 
do têm vo. 
Assim é covardia. 

O Toby do net trico é o ma rc et 
sete, com a participação de polticos com 
acesso à qualquer gabinete pero de Brasa 

Alcolumbre 
Apesar do feriadão eso ão meme: Dat 

Aleohumbre (DEM-AP) ft denunciado pelo 

ovirã, mesa quinta (4), dirigente do Com 
seho Federal de Medicina sobre protoco 
Jos em relação à Covid. À CPI, cuja função 
era apurar esse tipo de coisa, mun ouvia o 
Cr 
5G no Brasil 

A de empresas que disputam 
o eido do SG no Bras serão abertas nesta 
“uia (4, na sede da Anatel, em Brasa À 
espectativa é de garantir quase R$50 bles. 
E invesimentos e Impostos 
Oxford no Brasil 

O presidente Jar Bolsonaro anunciou que a previsdodo governo federal é que a prime 
ra unidade da universidade brtânica Osford 
das Américas, no Bras, ij instalada até o 
ano que vem 
Vacinação de 
No Distrito Federal, cerca de BON dos 

Como um relógio 
Funciona com efilência o posto noturno devacinação driv-thr do Estreito em Bra. 

alia. Miltares bem treinados e muio edu. 
Cados orientam e onganizam, é a turma da 
Secretaria de Suúde do DI aplica as doses. 
Leida 
À deputada Janaina Paschoal informou 

que suas redes sociais estão limitadas “AL 
sé acredita se pelo fat de cu defender a dutomoia individual a liberdade de expres- 
São e maniesação? pergunta. 
Dois meses e meio 
À Indicação de André Mendonça ao Su- 

premo Tribunal Federal está há 76 dias pa Fada por suspeitas razões na gaveta da (o. 
missão de Constituição é Justiça (CCI) do 
Senado. Cujo presidente, Rodrigo Pacheco, 
se omite 
Pensando bem... 

meta ambiental braseira só será bos 
noticia se não or alcançada. 

para dputar o Senado. Natural de Capanema, 
csdade zh o balneário de Bragança, o 
Para, Cal Sara recebe represents 
da realeta na porta do palácio: "Maio prazer. 
O senhor é de Bragança eee de Capanema, 
portanto, somos quase conterrneos” 

Estudantes se preparam 
para segundo Enem do ano 
A menos de um mês para as provas do Enem 2021, estudantes contam que, 
apesar da ansiedade, sentem-se um pouco mais preparados para o exame 

Estudantes que feram as provas do Exame Nacional 
do, Enano. Médio, (Enem) 2020, aplicadas em janeiro é fevereiro dese avo, e ainda 
ndo consular uma vaga no cnvlo.supeir, prepa came para faser o segundo 
Enem do ana. À menos de dum, mé par as pro do Enem 208, marcadas para 
os das 21 + 24 de movem Ao, les contâm que, apar da aledade, sent. ne um 
pos mas preparados para 

duma dae de comido bos os ia, selado me atrapalhou mal. Mas pi coco paes” ante de Co ds 
Aves (mca onda, irmos que hd à Adro aeee see da que est ml per dede ai "O Ene vi par mi maga po amdad de da acl. rodar eba vd: É cimo ca pomo ter posbidade de ada de cds tamém desme qo mito O camint Ema Virou no Geeto O exame de 2020, reis 

Wés Ti realizadoem alça 
wimeira vez we 
ue o exame Meio à pandemia, “o cao dc 
duas aco registrou absten- “storm 
mesmo. ano, a é uma va Por tau da ÃO recorde de iiirira 
dem, padOIpaRIOS, DA Será também “segundo Enem de Kalane 
Kel da Siva to, 18 amos de dade, valendo uma vaga no ensino superior. Amis 
lia, à estudante participou apenas como “ria sem “rdiploma do enino média, 
par testar ou conhecimen- 
“x ação do ano pama- 

do, eu não obtive o reta. 
do que eu esperava. En até Sonsegiia ear em ouros 
cursos, mas que no eram do me Imter, ds À Estudante ainda não definiu 
o curso que pestende cumar as bus uma ta ata vu 
ente par ter opções “Tem sido bem compl 
cado: O meu problema, em Geo poi: Pope é 
a questão de er mulo an- 
ini To me arpalha no momento da provo dis, 
acrescentando que "no Enem DBO aro que fi com 

a esposa corre” 
Veteranos De ado com dados do into cia de E dos Pesque Educacao Ando Tea (ne) 
mg de on ue lt o En ma de a verve co nego das 
E 2014 do oa de ie ot cone no Ene foram nen o Enem 

Be que nd toa proa tericemene Em 
agem de no qua 67%, o que 2019,a 

do Rio de janeira. No Enem. 
2020, vie participou da pri- 
meira aplicação no formato 
gia Ele tinha muitas dá 
vidas e se surpeeendes, por. 
exemplo, com o at da prova 
derdação ser eta em papel. 
Ele havia se preparada pars 
diga o e o comp 
“sos tentando de oevo para ver e comigo uma nota 

mas al, die o estudante “que, com é Enem, pretende Curar ciência da omputs 
lo. Na rea final ce ma à fntne para estudar + para refe provas de ao ame 
rioes do Enem. Piheio et inseto no- vamentena modalidade dg 
ai A dirença do Enem no que não EP tl do co de 
respostas feoa mais fácil Ko diga você apenas clica 

penaliza os estudantes que Eneram a “ic ecos” de 
falta à provas para tender 
ds recomendações das ao 

rec a neu dia de proa 
Ho Enem de 302 teve que 
da no número total de [ne 

mo (Ver, local em que er 
o Enem 2ODO, para evitar 
aglomerações no transporte 
público é se proteger da co. 
VÁd-19. À exodame die na 

2021, poe cus da 

Coca de Bo da pomlação ira está tamene amunirada 

Damares: foco 
na vacinação de 
indígenas no País 
O desempenho do 

Bra na vacinação de us indigna cat Por oi tem 
encontro entre a mini a Mulher da Família e 

diretor geral da, 
ração Mundial da Suúde 
(OMS), Tedros Adanom. A reunido ocre na sede da OMS em Genebra, na 
Suiça. o encontro, Damares mencionou o indice de 
vacinação de povo trad Senai. Desde setembro, de acordo com a minis 20% da população indige” 
na está doamemte ima” 
nizada contra a covid-10 

o Minitério dos Diretos Humanos, Aalhanom elogiou a marca 
alcançada dis entender ds desaio Jogiaicos do Bra em vacinar comu. 
idade cladas citou “item brasleio de at 
de pública como exemplo 

ser replicado no mundo 
Direitos 
Amit também 

citou o reconhecimento 
amo política de diretos 
humanos do atendimento 
pessoas com doenças 
ars e aus familias é 
também mencionou à 
mortalidade de idosos em 
igos. Segundo Dama. 

categoria está baixa por. 
pe eia eve peida 
lena vacinação e porque 

tuna cadeia de atendi. 
mento foi acionada para 
adotar medidas sanitárias 

Outro tema dic 
do foram a politicas de 
incentivo à amamentação 
cão acompanhamento de Tabs de bebês por equi 
pes de saúde da fai 
De acordo com o Mini 
rio dos Direitos Humanos, 
ds representamos da OMS 
informaram que preten dem vie o Brniem bre 
VE conhecer a inativa. 
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CIDADES 
Cura. O Ciro Cura Oração do Mar hugo a programação para a ua reabertura presen 
Gal Em povemino, a quita-era do da 11 marc o lnçamento do lbum “Falando da id” & 
“Segue gara o prê-ançameo da Bienal Percusha que acontece nas nat dos das 1213. 

INTERIOR 

Bruno Hedrosa no palanque 
O jovem parlamentar do PP Jânior Pedrosa (Foto) 

em récente ampla entrevista destacou importantes ae 
Huntos, dentre os quais defendeu mais articulação por 

ão ser indagado sobre à sua postulação em 2022, se 
val para a reeleição ou um para um outro cargo que o 
assunto realmente só será definido nos primeiros qua 
tro meses do próximo ano. Destacou de forma entiti 
ca: * Temos buscado trabalhar com muita humildade, 
pê no chão, saber que somos servidores da população. 
que estamos num Esrgo que vem através da demora 

o popular, da soberania popular e que nós. 

o que velo, se posicionar a favor da clência, da vacina. 
para combater a Covi-19, sim, ser à favor da vida” 

Imy 
advogado é deputada Bruna Pedrosa revelou que seu mandato tem sinbnimo de serviço, principalmente 

Aqueles que mais precisam e que têm menos oportun- “dades "ande o Estado tem que entrar para equalizar as. 
oportunidades para os nossos jovens”. Dise que tem 
duscado fazer um Bom trabalho, mas que cabe à po- 
pulação julgar se realmente * nos quer novamente na. Assembleia par a um novo mandato ou para um outro 
cargo. Vamos aguardar mais um pouco"! 

Lie ão no TJCE 

EEE Ennis 
Para o TST 

“Tem repercutdo muito bem entre todos os segmentos 
da sociedade cearense a notícia de que o jovem 
dargador Paulo Régis Machado Botao, do TRT da 7º 
Região (CE) fot escnhido para compor à list trplice 
com vistas a conquistar o cargo de ministro do Tribanal 
Superior do Trabalho (TST), para preencher a vaga do 
ministro Walmir Oliveira Cost, aecido em abri do. 
comente ano. Os outros doi integrantes da lista são os 
desembargadores Sérglo Pinto Martin, da TRF da Za 
Região (SP) e Morgana Richa, do TRT da 9 Região (PR). 
Oxnomes vão ser encaminhados para apreciação do pre- 
sidente fl Boláonar, à quem compete 4 escolha Não 
precisaria dizer, mascar, que estamos torcendo muito 
Pela escolha do nosso querido e Jovem jurista cearense. 
Mais informações: 
e-mail: antoniovianadoestado com br 
marcossaraivafoestado com.br 

CENI D3 3/2 NTOS 

Fortaleza recebe 3º Feira 
Nacional de Cultura e Artesanato 
Realizado de maneira híbrida este ano, evento contará com a participação de 
mais de 300 artesãos e com um público de, aproximadamente, 2 mil pessoas 

Este a paaelamnt à Fenaes acontecerá à 1º Fera de Artur Fama, om cera e 0 an para vação 
Começa hoe (3), em For 

tales, à terceira edição da 
Feira Nacional de Artesans 
to e Cultura (Fenacee) Re 

mês de devembro. Em 202, 
tendo em vita a queda dos 
Indices de infecção, intena- 
ção e mares pelo corona 

mess povo: enfatiza 
Quem pretende ir ao 

Centro de Eventos terá 
aceno a 100 stand com pe 

sam comprova, na entrada 
que estão vacinados com as 
“a dons da vacina contra a 
cod Fenacce deste ano Aliado de maneira hieida qa expostas paras vitção . será a primeira grande era ur ea Heilsação das me 

em ralo da de ata à de melada idas estrita de cout à 
pandemia de adro ec doseverioano . covidà expo ser el Emuitoene Os participan- Edo po Jada de modo Mid. 

tes da feira na tin Eres) 
plataforma vir- bém terão acesso aos stand 
tual também te- Pamelimpantoom 

Além da Fenacce, este ano, 

and para viação. us produtos 
ecra, finalira Pav. 

gos diretamente A Fenacce 
recóel. Pa A primera edição da Fe «Pr Ede Via sb pe como artesão também ra Nacional de Aenanao é vida da editora de Cidades 

Sponta” que Cultura (Fenace) aconte 
fase presencial acontecendo as medidas sanitárias de en. ce, presencalmente, entre no Centro de Eventos da. festamento à pandemia do . março « ai de 2019, no ASA, 
Coari stdm como ocor- novo coconavira Centro de Events do Ciurá. Fa ia da 
reu na primeira edição, em “À expect de público sendo ierda no calendário Toa amis 2019. No modo onclne, o duran o evento é de coca oficiado estado pela sem “agito público poder act: ra. de 2d pescas por ia Ser bla Legilativa Ano paus. qo Esta 
Tuitamente e ao vivo, toda 
à programação da feira 
como: palestras workshops. 
destes e oficinas de atesa 
nato é gastronomia. Ativ 
dades que serão realizadas 
até dia 7 deste mês 

Dentre os participantes 
da feira, estão confirmados 
na Fenacce 2021 a artista 
Catarina Mina. o estilista 
cesrense Ivaldo Nunes, a 
empresária Ethel With 
“o mestre EspeditoSeleiro 
Às Incrições para o even 
to já podem ser estas pelo 
aite we fenacce coembr ou 
pelo instagram fenacee 
Maristela “Pevam. coorde 
nadora do evento, destaca 
a importância do evento 
para a cultura e à econo- 
Tia do Ceará “A Fenacce 
É considerada um grande 
intercâmbio de artesanato 
e cultura Os visitantes fa- 
Jem um resgate da cultura 
de raiz valoizando o que 
é produido aqui no Estado 
e bo Brasi. pelas mãos do 

obriguóio o uso de mise 
a e tdo os ambientes da 
Fere todos cs vistas po 

do, em decorrência da pan 
demia, a dera fot realizada 
“de maneira virtual durante o 
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INTERNACIONA 
Mabel. Os gantucres o Prêmio No da Par porão receber us homenagens em O em 
dezemben nem o ComiêNoueuês do Me, o cnrái de Estoimo, nde as curas cerimónias 
seram canetas or casada pandemia deco 19 po segundo amo caneca 

AFEGANISTÃO 
Ataque terrorista deixa ao menos 25 mortos 

Ofensiva contra o maior hospital militar do país deixou, também, cerca de 50 feridos na capital Cabul 
Um ataque contra o mator 

hospital militar do Afegs. 
nitão nesta terça-feira (3) 
deixou do menos 25 mortos. 
e 50 erdos em Cabul, unde. 
d TAB enfrenta uma série 
de ações do grupo terrorista 
rival Estado lâmico. 

Uma autoridade tala in 
dlicou que a primeira explo 
do oco 
hospital Sardar M 
Dawood Khan e a segundo, 
nos arredores, ambas segui 
das por disparos, segundo 
uma estemunha À ação não 
teve a autoria revindicada 
por nenhum grupo 

De acordo com um porta 
voz do TAL, todos os en 
volvidos no ataque foram 
mortos antes de entrarem no 
hospital. Mas cedo, outro 
representante tida. havia 

o que um dos agressores. 
fora capturado. O atentado 
é o último epltódio de uma sequência de ataques no pls. 
desde que o Tab retomou poder: em meados de gos 
to, depois de invadir Cabule. 
ver an tropas ocidental de 
Xarem o Aleganisão 
Disparos. ft, do bol. ima deles Gde meia APR Md tus fo E Adao sem ja geo erica quo 

outra vez que o local foi 

atacado em 2017, 
Quando o hospital, 

maya soldados f 
pelo Talibi e agentes do go- 
verno, deposto, fot Invad 
do, há quatro anos, homens. 
vestidos com unifoemes de 
equipes médicas mataram 
dénehas. Durante horas, os 
agressores. oram aos quar 
tos atirando nos poclentes. 
ou apunhalando-os quan 
do ficavam sem munição. À 
ápoea, o Estado Llâmico as. 
Sd à utova da ação. mas. 
sobreviventes acinaram on 
tis, 

Alda que ambos os gro 
pos extremistas sejam su 
fas e radicais, o Estado ll 
mico e o TA são rival. À 
ramificação afegã da facção 
Nadia, o Estado Idimico- 
Khorasam (EL), já relva. 
dicou à autoria de quatro 
grandes atentados no país 
desde o retorno tab ao 
poder, Incluindo» ataque ao 
deruporto de Cabul durante 
retirada em massa liderada. 
por palses ocidentais e ex 
Plosõe em mesquitas ta. 
Mesquita Ogripotambémaliemos per pena po io que na cap lg em 3 de outro, quando so és cleo pelas or err devido Sum exi ado que tre a mesquita 1 Ga Bs ava preta pleno” dei abç eres à 13, a horrio ed 

Autoridade al incico que a primera explosão ocoreu na entrada do hosptalSardar Mohammad Dawn Khan 
em redes sociais mostram. Interior, afirmou que as or 
“ama fumaça preta subindo. ças especias do Ta 
ão céu logo após à deto. tam ao local para proteger mação. Quri Saced Khosty 
porta-voz do Ministério do 

Presidente Jair Bolsonaro encontra 
Matteo Salvini em cerimônia polêmica 
O presidente jar Bolena role pude Mato 

“vin der do putdo Hana dera Liga Not em contam se net terça lira 
O) pura participar de um ao ode em eng doe ema de 450 pracinha mortos 
em combate durante Seg coma tda Como ocoee anualmen 
te a cetmbna fo cesizada no conlério San Roe, em frente am monumento o Sob 
dado Desconhecido, erguido dm memória do mars raros. No total mai de 
20 mil soldados do 
eram nal lutando contra 
oficio. 

Após à execução dos hinos rama, Bolinao dep o ot 06 meses 
dm pastor evangélico fez um dr pmuncamen O pe de da Pro Sabin, or 
a ves cleo e co Ecumênico e ben o me. 
soil. O rel abr 
dom Tarde que Todos ou cm cond a crinônda mas “ue dexa ve. canos pa 

qdo da celebração” Um membro da paróquia 
de San Rocco em condição de anonimato, amou à repor. 
tagem que os lideres religio 
aa não concordam como en 
contro de Sant e Bolsonaro, 
aquemchamou de ditador na. 
cerimônia No dia anterior na. 
segunda-feira (1), em vista à 
basica de Samo Antônio, em 
Pádua, Hobonaro também 
não ol recepelanado por ne- 
nibuma das autoridades cstô- 
[re 

Durante discurso no even- 
1, Salva pes desculpas ao. 
presidente rar devido 

à ndo ds lis Ato ds o pe re a o tamtção pers ásens pm e dai ti 
noguam fear irado memo rea o a piada e de perito 
re cante e CE sçã per Ee na premtaca nas festa ri jon EE ponte ag 

tem de mae sagrado em nós. 
alertado” 

O presidente també le 
brou que cerca de 30 milhões. 
de braile têm oeigem da 
Ama a jastiativa dada pela 

mal por sequestro a poema do tsc” Em J019, Sac, ento 
mo do Iser nega deeo doe poros ftalatos Questionado por jomal tus mt e dae vela 

su a acuações que coméra Becnar  die que Julgo é ama atribuição da 
Ata bar. O pede de 4 semelhança do que tem leo cm todo o ever de 

patcpos. na viagem à Rir et ola sem flar em a mpea 
tentativa de chegar nadando à 
erra fime. A embarcação só 
teve perminso para atracar 
19 dias dep, mu não por De acordo com memivos 
decisão de Sai da Liga Norte, o enenetra 
Tok neceri a itervn deveria ter acontecido em 
o de pace Di, Ti o pa 
de Agrigento, a Sica, que da cupula do 6%, 
iodo o desen Jos. abunda ma copa Bala 
migrantes Se condenado pelo. Mas e Saio 
cine do qual é acusado Sal 
vii pode pegar até 15 anos de 
peido. 
“Também em 2019, a líder 

de vltradiia se recusou à 

optou por encontrá-lo em Pe 

participar do Dia da Liberta 
Sida Bila, que comemora o 
uno do pule sobe a ocupa 
dão masa dure Pede es ao var ego Para Liga Norte 

DESC raosoata Dime ioeam an ain 

E pata ão o 
DEGRÇÕE mms as te a to o 

hs realizavam operações de 
busca. O Barulho das se 

a sedes de embal 
e paises ocidentais, 

corta: 
es ecoava em toda a reglão. 
A medida que as ambulin- 

egavim do local. No 
ctu, helicópteros sobrevos 
vam a cidade 

Conselho de Direitos 

Humanos da ONU fará 
sessão sobre Sudão 

Conselho de Diretos 
Humanos das Nações 
Unidas realizará uma. 
seda de emergência sobre 

amunclando que hav 
retirado seu emblxador. 
O Sudão não aparece na 
ita da ONU de 17 países o Sudão na setar (5). que apolram a relação à pedido de Reino Unido” da senda 

“de outros pls, apóio Na semana passada, ipemiliar dama os milares sudancies 
informou a ON! 

Em comunicado divulgado 
Desta terça-feira (3), 
O pedido do Reino Uni 

“oo feto em nome de 16 
Estados membros mais do 
que um terço exigido para 
convocar uma seo espe 
al do Fórum de Genebra, 
de 47 membros incluindo 
o São Fo sotado por 

tomaram o poder por meo de um ape prendendo utoridads evo e pol 
“icone prometendo es Aoecer um novo goverto 
de tecnocrata O golpe de 2 deoutubr o recebido 
com oposição e manifesta 
ões dera Jeire Eltman, envia 
do especial dos Estados Solis comisaçde Unidos parao Chile da 

ubuervador incluindoos África, se que o mit Edo Unidos es antes mostraram 
“contenção” em us rs Aviso pos à manieações no Amido permanente Nibado o que considerou 

doSudio ns ONU em aial pote paraur re Genebra ditrhulnm dorme ao compartiames 
aos our delegações tdo poder com cv 

Prensa de vinho de 2.700 anos 
é descoberta no Iraque 
Anquedogs encosta amb cos porçõesdo 

ramo quesenerdiasor Irã Rave Sia Turquia Tmmieigaprade  “Ead uma descobri vinho inda do morta arqueológica bastante nica, 
Mesopotmi. um areso porque E primeira vez que de mae de 2700 am que arqutogos conseguem code comum pelo Meme uai de 
demo do e pdção devia none perca deva entes Eds opa mistos Doni [en Bons. 
Ansa Um dps préemor de rquesoga do ais tg do mundora. Dre Pio da Un. 
Ac sofia na pare. vendido de Une editor 
more da Mesopotâmia do Projeto Arquecgico da oc ennpõe ame pare Terrade Nini dasegão doiraque do ste iraquiana do Cardio 
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O ÚLTIMAS 

PREVENT SENIOR 

A atuação da operadora de 
ade PevemtSeior durante 
& Iovesigad em 25 aid 
cdncias abertas no Cremesp 
fcomelho Regional de Me clna do Estado de Sã Pulo 
À ineo fo li 
pela Cobol confirma da pela reportagem. Den eso 
conteúdo da aparições, que 
ruim sob siglo, Ama 
a denindiafeta no contento a pandemia 

da operadora 
no dratamento da Covd-19 
ao alo de apurações tam. 
bém no Minhiério Público 
puta e em uma CPI (Co 
do Parlamentar de nque 
io) na Câmara Munkcipal de 
São Pao, e foram investiga 
ls ainda ma CPI do Senado 
“que tratou do teia 

Unidos prinipads questo. 
namentos À Prevent Senhor, 
que tem foco no atendimento 
de idosos, é dstribulção do 
chamado “kit Cold; com 
posta por medicamentos sem 
Comprovação elentfica para 
Adoençã 
Denúncias 

Com a repercuão do 

am denúncias de 
doentes que não estavam em 
“estado terminal e foram enc 
minhados para receber uid 
do palato e de pace 
mortos em estudo condurd 
medicamentos cootra à Go 
vid dem que soubensem que 
porcipavam de uma pesqu 

atropela 
“Segundo dom entregue 

poe um grupo de médicos à 
Cy do Senado, a operadora 
om sete mortes em estudo 
sobre Mieonioroquina. A 
operadora nega 

No início de outubro jo 
nal Folha de S.Paulo mostrou 
ainda que 7 dos 13 hospitas 
da operadora de vide fu 
ciomavam sem licença na 
pal pala 

Na “semana passado, a 
prefeitura negou à regular 
ação de tis deles por uma 
série de inconformidades. A 
Prevent Senior afirmou na 
ocasião que atuava para sa 
nar os problemas 

A operados tambem a 
now no último dia 22 de out 
Bro um termo de jutamento 
de conduta com o Minitr 
Público paulista se compro 
metendo anão ditibuirmas 
ochamado "kit Cova 

LorERIAS » MEGA-SENA, 4 2424 » 03,16, 
E TMENANA, 707» 04.06.14 

be MA 
05,07,10, 21, 14,168, 19,91 

(E caps conar 

COP26: Brasil promete 
reduzir emissão de metano 
Objetivo dos líderes mundiais no acordo é reduzir 30% das emissões 

globais de metano até 2030, em compara 

O Nr amino nes 
200 Compromisso 
Global sobre Metamo, juro a 
96 países. O objetiva do aco 
do é reduzir 30% das eme 
sães. globais de metano até 
2050, em comparação comias. 

ões de 2020. 
Cera de 70% das emissões 

do plano pas estão concem 
Aradas no etor apropecuário, 
segundo dados do Seg (is 
tema de Estimativas de Em 
sões e Remações de Gases 

sita so acondo, que implica 
a revido de procoos na pe 
culo. Segundo fontes Ig 
são alho excalo do governo 
federal a pressdo dos Estados 
Unidos nas últimas semanas 
foi decisiva pra a adesão, que 
teve à concoedânca dos mi 
mistérios do Melo Ambiente 
“ls Relações Internacionais 
“a Agricultura 
Trabalho 

À Folha de S.Paulo, o vice 
enviado opta para o dna 
dos Estados Unidos oram 
Pembing confirmou traba 
Mo de convencimento, que 
ocorre nas lima emana. 

"Nós concordamos. em 
trabalhar com as membros 
do acordo. com teco 
gia Há mais de USS 3500 
milhões filantrópicos para 
ajudar ma traição. Nós 
falamos: luso é uma vitória, 
contento, paises 
car à considerar: po 
Eu vou comprar de um 
que não estã trobal 
Bio?” die Perabing 

bsscando sua estratégia ch 
má na agenda ec 

a phar q 
ie adiame 
conselheira de co 
Hrança, Gina Me 

O governo brio tam, 
bém está Duscando me 
de ser talo. cooperativo 
notou Penbing, Segundo à 
Embrapa, à mor pare 4 
emiões' de metano do se 
de agepecadr de devem 
bovinos mas o o de fer 
antes nitrogenados também 
eram emiões 

as do Com 

dsCas 

O siga 

no representam pelo menor 
46% das emissões do pls € 
dois terços do PIB global, 
segundo análise do! WRI 
Word Resources Instituto 
As emissões globais de me 
amo também estão ligadas 
a fontes de energia foncis 
vma carvão, pelo e gás 

O acordo. prevê a revisão 
anual do progrseo da meta 
do país signatários 
Meta 

O engdimento global par 
tia do anúncio conjunto dos 
Estados Unidos é da Unido 
Esropeia, que em setembro 
já haviam declarado o com 
promo cor a meta À atenção global para as 
einer de metano disparou 

O com as emissões de 2020 

em agomo, quando o IPCC 
Painel. Intergovernamental 
de Mudança do Clima da 
ONU) revelou que o meia 
no é o segundo gás que mai 
afeta a clima global, respom. 
dlendo por 08 do aque 
mento global de 11 *€ ex 
perimentado desde 1900. O 
metano também é uma apos 
ta para uma ação climática de 
euro pras, 

“A vantagem do metano é 
que ele tem uma meia-vida 
carta, então qualquer edu 
ão de eminsdo (em um Im, 
Pacto em curto pesto no sh 
tema elimítico global o 
fica Pao Arto,profesor 
la Unveridade de São Palo 
membro do IPCC 

Artistas de HQ com Superman 
bissexual recebem 
proteção após ameaças 

Ceará registra queda de 85,3% 
nas mortes por Covid em Outubro 

O artistas responáei 
pela revista em quadtnhos 
Superman: Son of Ra E. que 
aborda a bisenualidade de fon 
Kent, 0 novo Soperman das 
HQ da DC Comes passaram 
a receber proteção polia de 
vid e ameaçã fts por pr 
conceitos 

De acordo com informa. 
ões do TMZ, algumas vis. 
as do Departamento Poa 
de Los Angeles. precisaram 
fizer roda” nas provida 
dexa resadências de algumas 
pesons envolvidas na HO, pós tcaberem ameaçãs fr 
ams rede soci também 
Anda segundo o notas, as 
sedes da etora DC Comes e 
do estúdio HH, responsável 
por colorir a revi, também 
Estão sob vigência. 

Criada por Tom Tao se 
dj Time e coloração do 
esto Hi Pi, "Superman: Son 
Of E será contada em jon 
Kent flo de Clark ente Lia 

Lane Na hi, ce asumirá 
ua bisenalidade é verá um 
romance com o ativista e hoc 
er ay Nakamura 

Tm entrei, Tor es 
que do dr comedado pela 
DX para excreer uma mora 
tória para o Superman ee 
ão queria que fome cbr um 
“to car, étero e ban 
poi pars le, eia uma opor 
unidade. perdida. Sempre 
e que todo mundo preta 
de bebo e ado mundo mere 
ever as memo em ses he 
ri Hoje o Superman, oheói 
mais forte do planeta, está se 
um declaro 

No Bessa HQ gera po- 
Jeca após à Jogador de ls 
Marido Sua fazer uma pu 
Bicação com dedanções ho- 
moles ao criar a revisao, 
oseiement tr ado ee 
do plo amém ata Douglas 
Sora, que é bamcssenta as. 
suo. Após a postagem pre conceitua. Mani foi de. 
mito do Minas Tênis Cube. 

Outubro de 2 
mortes por covid-19 desde o 
nico da padesia em 2020. 
Em todo o estado do Ceará 
form regtrados 52 6 
tos, de acondo com dados da 
Secretaria de Saúde da Es 
tada, Os números chamam 
atenção, pois, em Abil do 
ano passado, o Cear che 
Eou 2 registrar 4115 mortes 
Pelo vir. Sei meses atri Em Abe, o estado registros 
813 bios configurando o 
mês que o covd mais matou 
no Ceará neste ana De acor 
do com Patricia Santana di 
retora de cuidados e Saúde 
das UPAs geridas pelo Inst 
tuto de Seade e Gestão Hos 
potaar (GH), a queda no Dúmero de mortes se deve 
dos estudos incansáveis que 
foram aalizados nos últimos 
tempos. “Para à medicina, 
dor amos de uma patologia 
muito ponço para se estudar 
ecdominar todas e poi 

eo 
O Ceará já emu completamente quase 5 mies de pessoas 
dades de uma doença e tudo 
isto precisou ser superado 
com à covid-19 afirma. De. 
acordo com cla, meseno os 
estudos que deram cer 

es para ajador 

cs outro que dão, são com 
Bmados pelos resultados 
negativos explica 

De Setembro para Outu 
te, à queda nos registros de 
morte já havia ido de 44% 
porém, quando xe avalia o Periodo de um ano, o Ceu 
“a alcança vma redução de 
855% em comparação com 
Outubro de 2020. Para Ps 
tricia Santana é necesário 
também, destacar o avanço 
da vacinação, “As popula 

ções vacinadas foram menos 
Acometidas, tanto de casos 
graves, quanto de mortalida 
de Ox recuraos dignóticos. 
tamém melhoraram muito 
e iso foi muilo importante 
para o início do tratamen: 
do precocemente detalha, 
Até o momento, a estado já 
vacino mais de 14 milhões. 
E 500 mil pessoas, das quais 
cerca de 4 milhões e 700 mil 
Já possuem as das dose da. vacina, completando o clio. 
vacinal. Mesmo asim à di 
retora de cuidados e Saúde 
das Upas alerta para a impor 
teia de manter as medidas 
de proteção para evitar um 
possível aumento nos ndme 
res da doença. “A redução. 
dos caso noi dá um lego, 
mas eu não dia que é hora 
de relaxar, porque relaxar é 
como se nós csquecesiemos. 
da pandemia é não bi como 
esquecer”, afirma. (Por Ya mim Rodrigues ob supervi- 
são das editores de Geral) 
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Econo INI 
E) 
Dólar Na segunda-era 
R$5,870 (40,43%) 
Bolsa SP Na segunda-feira 
Bolsa NY a orçada 

Sindiverde realiza Exporecicla 
de sustentabilidade 
Sindiverde realiza, dia 4 de novembro, a 11º edição do Exporecicla 
2021, com foco no desenvolvimento humano na sustentabilidade 

A pandemia transformou 
aroma das peso promo 
tur mustentávd e nho 
Ene comento que Sind cat das, Emprss de Rec 
clagem de Resíduos Sáldos, 
Domésticas e Indestriao ne Entudado Cear Sidlverde resina, da 6 de novembro, à 
Eporciea 202%, em fo 
mio ole. O creo tem 
A paca da PEC, See é 
Semo do Estado do Cr Tate ano, o co será o de 
tro do proa da mun tabiidade € a programação 
de paletas abocdr te 
cão de materia, economia Cica, educação able e inovação Hp à sinta Blidade. À tarado em 
tempo real permite à Ie 
ao de pesos em ivnos Tuga 

Ness edição, o evento coma ainda “co, trane 
lo ma ing re ra de la 0 que rr o compromiio do Sindlverde 
com a propagação do pro 
eso de“ somentiblidade, Além do, o Sindlverde fará 
do lançamento da Carlha 
Reckisdor Coniciene cam 
panha de concienzção da Importância de não comprar sda de crigem duvido 
de combate aldeia de que Recado é rcepador 
Sindiverde 

Crlado em 1998, é um 
dos 4 sindicatos patronais 
lidos À Federação das In 
dústias do Estado do Ceark 
FIEC) e conta hoje com 60 
empresas assotadas, hgadas 
Andira de reciclagem, 
Ineineradoras consultoria 
ambiental, transformação e 
da de lero. Deude 2018, 
“o Sindicato tem como pres 

Expo tetentaaeo 
RÉGIA — musmmnitmto 

sã ça amem Cu Re Coco casam e coscntaçã na cont pr ge 
PROGRAMAÇÃO: 
am tuts 

va pri a A ar Aa 
TER dy Lao Ae Ba 
tino arado o 

EXPORECICLA 2021 
Dat 4 oro 
oca suo PE 
Enderçã: 1 01 

dente o empresário Mark Au. a proteção e preservação do 
idades loan e po 

Ti Merida, 
Engenharia Civil pela Un 
veridade Federal 

UFC. É CEO da H Solo 
bes Ambiental e da startup 
Econenões possui 16 anos de 
experiência na área ambien 
tal com elaboração de estu 

sto Lara Pereira 
Palestrantes: 

André Comaru - Forma 
do pela Academia Lixo Zero 
Brasi, alada a era Waste 
Alliance Fundador ds ONG 
Australiana Be Happy Mu: 
ade Club e og um dos vn 
cxdores do Prémio Sereia 
de Ouro 2020. Atvista so 
cioamblental e idealizador 
do enletio Nossa Iracema, 
que tem a misaão de desen 
oher é Implementar sol 
ões critiva e eicazes para 

empreendimentos no Brasil 
Aleeia Sena de Farias 

Há 12 amos atua na coorde 
nação execução das práticas. 
de” Responsabilidade Social 
realizadas pelas empresas do 
ietor de Energias Renováveis 
auantes no estado do Ceará 
Atualmente 2 coordenadora 
do Núcico ESG. Envirom 
menta, Social and Gover 

a FIEC — Federação 
das indsris da Estado do 
Cen, instituição com qua 
sé 1,300 colaboradores que 
iende cerca de 15000 in 
tia de rentes portes. 
“diversos ramos de atuação. 

Saulo Rica Fundador é 
“CEO da Coletando Soluções. 

nado em Tecnologia da 
mação e Adminiára 

ção de Empresas, possui 17 
os de experiência em gran 

momia Circular e Gestor de 
Coleta de Revíduos com a 
Coletando 

Soler - Sócio da 
“Advogados, é es 

peca em Dieta, dos 
Resíduos e Direto Ambien 

Coordenador do MRA 
aivo em ESG e Impact 

“da Trevisan Escola de Nepô- 
cos e Exame Academy. Atua 

or na VESCAr 
A OAIUSP, CEDIN, 

CERS, entre outra, É con 
sabor da ONU para o De 
semelvimento. Industrial « 

Nacional 
a estudos 

em residuos. Mestre em DX 
reto Ambiental pela PUC 
MBA em Infraestrutura pela 
FGV e especialista em Ger 
tio Ambiental também pela 
USP Organizador do Código 
dos Restos, autor do ro 
Direito dos Resíduos Juris. 
nadência e contr da obra 

ão de Resíduos, 0 que 
digales 

Leilão de 5G deve estimular 
cobertura 4G nas áreas rurais 

O agronegócio é apontado 
como um dos maiores bene 
ficiados com a chegada do 
com à puticipação de Fábio. 
Fara, ministro das Comu 
nleações, Tereza Cristina, da 
Agricultura, e outros repre 
amantes do goversa 

À expectativa do setor 
também é grande, mas rum 
legra abaixo: leilão deve 
estimular, no verdade, a 
implementação do 46 nas 

Espandir a conestvida 
de por meio do 4G é meta 
do “próprio” Miniuério da 
Agricultura, A pasta publ 
cou em maio um estudo da 
Esaly USP afirmando que é 
preciso instalar antenas em 
4400 torres já existentes e 
implementar outras 15.163 
para cobrir o sinal no campo. 

Projeções com 5G, coletas áress urbanas A Prad 
está marcado para esta quin- TIC 2019, do IBGE, revela 
ta-fees (4), não sdo citadas. que, pela peimera vez, mais 
diagnóstica dl metade do domo em 

Para Gregory Rionam, . zonas reais estão conectados 
presidente da Conectar. Ajmternet, 
ro, associação que estimula O agro é um alvo do po 
à comectividade no campo, vernonas ações de markeing 
à estimativa é que a expam-. do SG, com vários testes pó 
são do 4G em áras remotas . Bicos da fecnalogia em pro 
ocorra diante das exigências. predades rua. Trata-se de 
impostas às operadoras que . uma etrstgia que az senti 
adquirirem frequências no . do mesmo ap selo peivado 
leilo. Segundo ee a situa... Conectar um ator de peso 
são hoje é de “Zero” em . ao PIB nacional seia param 
muitas localidades. dir mais competitividade mo 

O Ministério da Agyicul- — comércio global 
tua diz que 23% do espaço Além dio, o lilo de 
agicoi,o que considera mais. torno -4e uma das bandeiras 
que domicos conta comal. do governo Bolena que 
uma cobertura de internet. fez esforços para realizar o 
Dados do Ceticbr mostram leilão em 2021 ante do ano 
que 26% das pexeas em 2o- . cleioral. Apesar do tombo de ae rurais nunca acesaram a. popularidade do presidente 
inlene, indice que é de 129%. parte do apoio sind vem do 

O apoio da Frete Para 
mentor Agropecaária à Ui 
ração do Fast (Fundo de 
Universalização dos Serviços. 
de Telecomunicações) para 
expansão do aceso à ie 
e também fo fundamental 
para apeovr a pauta. que es 
Ea paralisada no Conpreso 
Jo mae de dez anos 

À implantação do 5G no 
asrnegóco É usalmente 
aesocada 3 tratores autõno 
mos e à imagens captadas 
poe drenes emas relação 
Cxibidas em tempo real em 
vam table, mas exe cenário 
E diante para  aiiocia das 
fazendas no Brasi. Necessi 
dades como a identificação 
da situação seniária das la 

mas o funcionário pode ne 
gnciar um afastamento alor 
com a empresa e neste cao, 
o periodo extra deve ser re 
munerada pelo en 
A dei não ae distinç 
pois de filhos biológicos e 
Adotvos 

De acordo com um leva 
tamento feito pela Catho, 
em agosto de 3021 apenas 
9 las vagas amunciadas 

na plataforma ofereciam 1 
cençs paternidade entendida 
O estudo: mostrou que, no 
primeiro semestre do ano, 
a das que male dispond 
ram esse Upa de benefício 
são informática, admins 
qdo comércio vareta 

Um estudo de dezembro de 
2019 pobre icença malenida 
deipatemidade é se leio 
no mercado de trabalho, ea 
Izado com 721 profilonas. 
de ecurios humanos, mostra 
que 57% deles não veem pon 
tos negativos no fato de uma 
empresa adotar Iença-pte 
nidade de 30 das, 

Porém, dela de oferecer 
o benelici ainda encontra 
resistência em mulas empre 
as Segundo o estudo, 39% 
das compras que têm 
ações voltadas para us mães 
não ponsiem ações voltadas. 
para o pla 

Homens que querem par 
vicipar ativamente da cação 
dos filha e dividir as tarefas. 
om as mães se deparam com 
iiculdades legal e cult 
ris À legidação prevê só 
cinco dia corridos de Nice. 
ca paternidade remunerada, 
que podem ser ampliados 
ara 30 se a empresa fier 
arte do Programa Empresa 
Cidadã “para mães o asa 
mento é de quatro meses por 
te e de sela nas companhias 
que aderem do programa, 
Um homem branço vesti 

do com uma came na cor 
branca está beijando a bo 
checha de um bebê. Quem 
trabalha em uma empresa 
que oferece licença estendi. da e opta por far fora do 
tratado um periodo malor 
rios machistas, 

TA Jegação| é fruto de 
ma sociedade que acredi 
que a mulher tem a incum. 
Bência dos cuidados com os 
hos e o pal é a provedor 
di a advogada trabalha 
Eliane Gago, do excritírio 
Duarte Garcia Serra Neto € 

m So Paulo. 
no à icença de cin 

ca dias começa a partir do 
nascimento do filho. Ees 
ias são cumendos pelo INSS, 

Mercado de Ensino avança 
em escola mais barata 

O mercado de ensino pra 
do ala novo fe apos a 
vatadas aulas presenca co 
Jumento na demand erp 
dão dofera 

À procura por matriculas 
nono bs ob mas de 
200% entre julho e setembro 
deste ano na comparação com 
mesma periodo de 2019, 
gundo o ste Melhor Esc, 
“que ore bolas de estudo. “Com cerca de 7.00 escolas 
parceiras, empresa di que a “queda da poder aquistivo dos. 
rs de alomos eleva à busca 
Por movas cols int Enjoy tem 72 escola abertas 
oe de ensino mae bata À e outras 11 a serem inaugo 
Ssimativa é que a alta na de: radas, À mea da empresa à 
anda permaneça em 2022. fechar 2021 com 200 unida 

Do lado da alerta os ne. des em funcionamento ou 
cos de tiques médio mad. com Franquias vendidas 

» ENESD,, 
Associação dos Funcionários do 

acena também ganham or 
sa A Eno rede de 
de “emo pri 
boi con fo em aver 
das clamesC, De E amincia a 
abertura de ato novas escola 
até o fim do ano em cidades. 
Como Feia de Santana (BA) 
São Gonçao (49), Onda (PE) 
oie (SC) São Paulo 

O plano de expansão da 
empresa, que tem cerca de 
25 mi alunos e mentalidades. 
em torno de R$ 315, prevê 
outras cem unidades para o 
ano que vem. Atualmente, à 

Banco do Nordeste do Brasil 

a 
“NÃO A MP 1052/21 

EM DEFESA DO BNB E DO FNE 

“xouras por sensores e a ii 
Eação eiciente são mas pal 
Piveise urgentes 

RES 
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oe ECONOMIA E e poem nn, 

- EESE Black Friday 2021 deve 

+ Meconomia | movimentar economia em R$ 5 bi 
a Pesquisa demonstrou que consumidores estão dispostos a gastar durante o dia de 

Na pressão, agora vai (ou não) ão. À dica de je E diçô ditar Era 
Ji prejodicada por omírios polico e fica contado | PEOINRIÇÃO, ACHA! especialistas é pesquisar preços e condições para evitar fraudes 

dos E por uma nação de Gl coetle, = economia | A pac Fridy ei che cj iteniicado na Back Brasa pode enfrestar bm ambleme poa ml des Rider ea Jetenaificaão na Bic dador apre dt emana. O Fone (nad pola | fundo (a 26 de orembmo) Friday memo com a o" Sitgg para monitorar preços monetária do Federal Reserve, o banco Central amere es o) ineo ont, à ss reunido dedos dave atado | “estação e aquecimento mas = população eté vol” . Alguns poros têm trios de aó sos moves 
de hoj, deverá focalizar os termos da retirada gradual |. para à cenoomia brusca. tando à consumir « = cir dog prços dos produtos, o que permile so consu- 
dos Exma econômicos criados dart + paldemia. | Segendo prócção ds Ar calar Os setores também pjdr altar pesquisa das promoções  dentfcar de cová-19, Amalmente, o Fed (Federal Reserve veda |. soição e emo é Sotrstas. evento iraudes, Além disto, alrecem o serviço compra mensal de US 130 bles (RS 677 bes) em | PRE Centers (Abrasc) há a que gera emprego «rem. go alerta no qual o consumida pod pedi para jp do Tm meto a aa | Eco ES SS Con do comi À Na ovedo quado um po or do guide do mercado e aan aeniar o leo does rio letal Comi gua 
friamemo da atividade ont em eo de etriçõs | Th com à ada de a expectaia é de mais ma” 
geradas pea crise sata. a Re Pe soda no pads pr bondiaro com 
Cem à pandemia perdendo ota devido à vcioação e | 4 21% ras vendas ee também em razão da forte Bescapô 

gare em foro tbém co fra de der. | fal de mo O uiscimpr. demanda iepimido oro | ira tono dom et derr a infação que ganhou fra nos limas mess À | roça so peso periodo herg Almeida consclheio Mp 200m.com dr expectativa é que redução seja de aproximadamente US$. | 1eação polodo, boy Amido cinsóiçiro NUNANS 
dos (AÊ 1 lia por mb o qe cui | Ci ii, pesquisa Econ do Ceia: Mp6 uctaLoomar 
Do dei do mercado areias que porta | realizada pela Mia. pa. com-CE) 
é chumado de aperig” tem teses los coeas | ja Cant de escoaos ain qe 6 Comidas Pesquisar poços e no om vação de ipa, redução da dponiblidade goal de dinheiro par io | “gigas nl, constatou está disposto à aproveitar conpear por impulho são que leva a tomar deciões 
yestento, E onde ca o Bau Economias emergentes. | que ls de 70% dos com. as oleo da. Bck Fri. algemas dicas para que o que mem sempre são ade como a brasileira tendem a er fts pes dimieção | AMdares pectendem ves pretendem. consumidor evite probe. quadas É importante de ds. “da quides mund. Com menos dinhero pone o | gg compras no Periodo. gata entre R$ L000 4 R$. mas financeiros Para a <ompras com la de ne: 
vestidos pasa a rstigr os vales que destinam a | esc Friday DO toa, 995.09, coquanto ouros. pesdemora da ESP Cri comidade e expect de aplicações conlderadas mal arriscadas Ese depender do | 153% vão aproveitar a data. 17,1% ão tm time de na Helena Pinto de Melo, quinto quer gta. Prep 
a E rá as compras gasto Quanto à forma de = ter calm ana hora fado assim, Edo e Rs compra e apontar na coder à uma oferta redur “Coe a demanda for pesquisa de preço. “Esta: Faser ama pesqui de pre ag u te e 0 comércio aquecido mos no ambiente digital A. çs é fundamental, há Nes 
O agronegócio é jeçõs com SG os dtieos mese: tem velocidade é maio rápida. especializados 10 “mesas a dios | Maaaiade Dep ia pra di 

“aloe beneicado com. para amanha (4) alo são 
toe do cento temdonéir | Quina tem nova regra de premiação a partir de hoje representantes do Governo ConectarAgro amociação Aapectara dos queen cometa | quem gosta de ã : ma pot de apostar primos males com mui com 4,308 2 almost cando rs apenas da Me 
ep e ro? o campos a prevéques | “mas Loterias da Caixa Eco-  Irequéncia. rão redução. De acordo com Meme abio olelo pano do MGemám | aba Fedora (CE) deve O percent! para o pe Cai Seiva de prio Seed napndad. ret ocre ds | ur od mudanças. mio prai rd mato pra gun, concuros re fait bi: Siad modem mem A pe MERAS a eee o e Da ME De ado Visa Ape. ama | pac e fm Pa a 1 SN Mr pi 7 CAP, Man o Cap Ia 

espaço agrícolo tem alguma final 5, nais de Dad e de6a 9) concursos de final 0 € 5. A 4, 3 ou 2 números. Quem ag TE Sp] tdo oem verao paia a aa ea Dea A ir SR SA sei pt Se ea 

as das rural. Espandir que adquirem frequências. 
a conectividade por melo no leila Segundo la a 
do 4G é metado peúprio situação hoje é de Ze 

neste momento a disparada do valor prioridade dos combustiveis. E hora de ag, chaga de falar! 

bilhões de tros deco dis, “ala de 3% sobe 2030 e 
10,7% acima do vefcado e igual ms de 2019 Já gu 
lina chegoua 34 bilhões de Litros. com las sobre setembro 
de 3030 (16) e de 2019 (13%) tspecticamente 
Mais informações de Fubens Frota: 
ema: trotarubensSgmai. com 
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Messi ora. Suttdono ita ora o Le, na seta fra. ap set um desconforto mus 
>» ESPORTES Saia ca, o argent Messi destacará o PSG hoje em vista ao RB Lei pela Liga dos Campeões O 

Grêmio faz comunicado sobre 
casos ocorridos contra Palmeiras 
Depois das cenas de vandalismo que foram feitas pelos os torcedores da 
equipe Gaúcha, o clube emitiu um comunicado oficial sobre a questão 

“Após as cenas de vanda- 
Jismo, protagonízadas “por 
torcedores. do clube neste 
domingo (31), além de uma 
acusação de racismo, o Gê 
lo divulgou um comuni 
do oficial nesta segunda (1º) 
comentando os episódios 
ocorridos dentro de sus ae 

Após à derrota por 3 a 1 
para o Palmeras, que com 
Pico anda mas a situa 
ção dos tricolores na luta 
Contra o rebaixamento no 
Campeonato Brasileiro, al 
guns gremistas Invadiram o 
ramado, detruiram a cab ne do VAR e equipamentos. 
de transmissão. Ao mesmo 
tempo, torcedores dos dois. 
times tentaram trocar so 
cos pela ltra da grade que 
deparava o público local é o 

Torcedores do Grêmio 
atacam cabine do VAR após 
derrota Diego Vara - Sir 

ANReuters — Tortedo 
tidos com uniformes “O Grondo, habitualmen: 

te engalado em ações e cam 
has de conscienizaão rastro de Justiça Despor 

iva (CBID) À pena prev 
ta para casos de Invadão de 
campo pode chegar a R$ 
100 ml de imult é perda de 

Informa que está empregan 
do todo os esorços neces ua om atos cometi 
sdlos pata, além de quem. dos por pequena parcela dos 
Já ol reconhecido e apre. presentes na partida de om: ando por até 10 partidas 
“entado aos órglos compe- . eni, continuou "Retera-se “a se livrar da queda para 2. “Netse caso, Óbvio que 
lentes, identificar os demo. que o clube não rá se furtar — Série Faltam do clube pad houve gravidade. Há uma 
tranagresores em reação o. de tomar às medidas Inter. cho 1 jogos na competição. tendência A Procurado: 
evento ocorrido ao final da. nas cabível apósaapuração A situação em campo ria val denunciar. Pretende 
potida entre Grénlo é Pa e a responuabização dos . pode ficar aínda mais dificil. que o Grêmio seja punido 
eira, na Arena, deixando 4. indivíduos. envolvidos no. de ser revertida em caso de com perda do mando de 
caldo das autoridades leg . eplsódio. Por fim, o Grêmio. punições. O procurador-ge- campo, mas  obriamente 
madas para tanta, que ox ln... remo 0 seu comprombto  raldo STID (Superio Tribo. . que eu faço a denúncia e o 
frloes sejam punidos nafor-.. com 0 estrito cumprimento . nal de Justiça Desportiva). Julgamento cabe ao audi 
mada leds asgremlação. das leis e com à manutenção Ronaldo Botelho Piacente 

Presidente do Galo alfineta Fla por querer 
mudar data do término do Brasileirão 
Em entevta à Rádio tua, de Runas Gerd, o 

presidente do Aléico-MG; Sâo Coelho, cticou o Famengo por querer adiar 
d tdrmino do Braulio O executivo ainda fe relerên “da a ações do clube carioca 
na CRE no pasado, e due e talent as cotas de permi e ds que, dpois Tem "O Hang ndo para... cara apertado na fee É 
né? Ele quer de boneca de — nda as opotunidde am ad se sent dono do mun. bém Sacode elcoma Semp dm é serpente eae mo 
er Sô que coa mudar... dc de td cho poe No pad Hamengunese bem nd dos mom. gu mada à fado campo... poe comple na. 
rato de 1H apeimeira dada. não ja rd E o Famengo ra no Maraca e a seda qu, e tuo 0 meto no Miro Ee cone puedes gado” 
te. Ma agua tempos 

ESPORTE 
4 AMADOR — ORAR 

Boxe: brasileiro na semifinal 
Feriado de Pinados de muitas emoções pars o boxe do 

Bras. Em mas um da de atas no Carpeonato Mundial 
de boxe masculino três pugilista subsram no ringue, mas 
apenas um prevaleceu em Belgrado, na Sérvia Ken Mr 
dey está na semifinal e tem garantido o brunie. Wander 
son Oliveira e Michael Douglas acabaram derrotados Pela 
Estegora até ek Keno Marey teve pel ree o polonês 
Sehasian Viktazak e desceu o braço. Uma viária por 
ananimidade (5/0) e vaga na seminal do Mundial de 
Bane Na modalidade não há disputa pelo erceio lugar. 
então Keno Marey já tem o ron garado, ora um. 
Prêmio de cerca de R$ 130 mi. Na luta pel vaga na nal, 
S brasileiro al encarar o belga Victor Seheltraee Reno 
Male, dos 10 pugisasbasdliros que começaram o 
Mundial de bone É o único que segue vio na disputa. 

Cabra da Peste e Mulher Guerreira 
A tão esperada e tradicional prova de Triathlon Lon. 

go do Cear, tem data prevista para acontecer Dia 27, de novembro a depender de autorização das autoridades. 
coempetente. O Joca escolhido para à prova é a prada do 
Cumbuco, na cidade de Caucala O horio previsto para 
início é 7 horas com largada e chegada no Cumbuco. À 
entrega dos io acotecem em dia lola com datas ds 
as À primeira opção será entre os dias 23 e 25 de movem. 
Bra ds 7d 12 oras na sede da Fetrlece, para triatetas 
locais ea segunda opção. no dia 36 de novembro, das 16. 
ds 17h50, no Restaurante Velas do Cumbica, em Caucaia, 
para trata de fora do Estado. 

A equipe do Sobra Fut! Felino venceu o São font 
por WO. na sequência perdeu para o Sô Tapa Maná em 
Partida disputada, que teve 0 placar nal de 6 5 para 

uu 
29 1 de outubro em São José dos Campos (SP) À equipe 
cearense diaputard as quarta de final nor dis 10, 1 e 12 de 
desembro, em São Paulo Boa sore par s meninas 
Convocado 

O centena André Mesaas Santos Castro ol convocado 
para itegar a Seleção Brasdeira Juvenil Masculina de 
Handebol de Praa na fase regional Norte Nordeste 2021 
“ealizado em João Pesa. na Paraíba, entr os das Le 15 
de novemiba. Natural de Pedreira, em Pentecst, o atleta, 
“de 17 amos, fz parte da Liga Pencontense de Handebol. 
CLP) André Castro de apresentará à seleção no ia 11 
de novembro. Ao todo, 18 altas que atuam em equipes 
nordestinas foram convocados para à fase regional 

THIAGO NO MUNDIAL A ita o defiid! Aga 
do Monál de Ténis de Mes dmg, na segund-eo (1 

ct de ais que ir percpar do competição em 207, em 
Moo ate 1 2 29 de novembro, om e pretenç contado 
“e ego Colderono o melhor nino americano da iria do 
“eng men, o ras fembém comer co Gaste Ebal Vi 
jr hi, Ee ot Tiago Men, na chove masc, Broa 
Tebas e Crie Komsbor no hm, 
Tenistas bem na fita 
Nada melhor do que três vilóiasbrairas na Argent 

a O ti formado pot Ria Haddad, Laura Pigusl e Ca 
rotina Meligen estreou com tudo no WTA 125 de Buenos 
Alves já se garanta na fase de taças de na A vitória 
“mais tranquila oi de Carina Meligen. que aplicou uma 
Ascicea duplo 6/0, para cima da argentina Maria Victoria 
Bars. Pouco depos, Bla Haddad entrou em quadra 
também nã perde meio tempo contr colombiana 

Enmiiana rango. Mas Laura Pig já pode falar que suou 
para segui viva no WA 125 de Buenos Atos. Conta pa 
aguia Veronica Cepade Royg a tenista basieira preciou 
ds ae para carimbar ua vaga nas otavas de Bal 
Mas nermações de Si Caros 
s-mad: promotora comi 
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age fortes ds Esoas Pics de 
ção as avidads da Vidas Ares ele OGERAL : E 

Cineteatro São Luiz: show neste domingo 
vai reunir mestres da música do Ceará 
O lançamento acontece três anos e meio após o primeiro disco “Futuro e Memória”, disponível nas plataformas digitais 

Rodger Rogério, Té, Davi : 
Dire, Edmar Gonçalves 
Calê Alencar Gilmar Nunes 
e Theresa Rachel lançam o dl 
dum e o especial audiovisual 
“Futuro e Memória 2 inter 
prestando clásicos da can 
dão cesrente e composições. 
inédias de Rogério Franco 
é Dalvtoo Moura. O show 
de lançamento acontece no 
“lomingo. 7 de novembro, às 
At, no Cinetetro São Luis 
equipamento “da Secretaria 
“da Cultura do Ceará é gerido 
pel Inst Dragão do Mar 
Ingressos já à venda pelo ste 
Sympla: R$30,00 e R$15,00. 

O lançamento acontece 
nb aos é melo apés O pi 
melo disco, “Futuro é Me 
ária, disponível nas plata 
ormas digitais e elogiado por 
de Melo, Mauro Ferreira é 
Jotabê Mdeiros. O álbum 
tambéc chaos . alençã Kátia Freita, é "Reiavenção 
go Pc So pda, RG go Td en mes de rss peões de ps ca musas a ta atuo Rogério Franco/Dalvlon 
o nacapa em Lá cartôescom lançado em how especial sa Rachel é Rogério Franco, de clssicos cesrenses como ção mas jovem de cantoras ftxas que seguers tocando 
asletras dis canções em um . no Cinetestro São Luis. po. mestres de diversas gerações “Retrato marrom” (Rodger < insrumentias que vêm em rádio,os Videos registar 
Pôster, com fotografias asa domingo, 7 de novembro, às. de nossa cena mus, dos. Rogério/Fausto No. “Vento se destacando em Forte. do momentos emocionantes 
nadas por Luke Alves. Uma 18h, tradicional horário de anos 60 aé 
via O disco deu origem ainda. belsimo espaço no Cent 
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