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eciroria. Normas flexibilizadas 
| ml que sigem respostas cadaver 

Eos mais ágeis, a Agência Nacional de Vigilância 
FS sanitária (Amis) aprovou norma fesii- 
s zando 04 procedimentos e exigências para a 

realização de ensaios clínicos visando o registro de me. 
dlicamentos no Brasi. Pela nova norma, poderão ser 
considerados pela agência os dados de análises rel- 
adas por autoridade sanitárias de outros países neste 
processo de exame, Contudo, serão válidas apenas aque 
la das nações integrantes do Conselho Internacional 

Imagem corporal 

Imagem corporal é viven 
clada constantemente por 
cada sujeito. Conceitua-se 
como sendo todas as for 

mas que à pessoa vivencia e percebe 
o próprio corpo. À imagem corporal é 
linâmica tal qualo corpo eas relações 

A 
Constituição — de 
na 
instalada dois anos 
depois, estabelecia ] 

o sistema bicameral, com um 
Senado, cujos membros eram 4 
vitalícios, e uma Câmara tem 
porária, “com representação 

para Harmonização de Requerimentos Técnicos para 
Produtos Farmacêuticos de Uso Humano. 

A norma também alterou o tempo de análise dos Dos. 
sis de Desenvolvimento Clínicos de Medicamentos, 
de 180 para 120 dias Se este prazo não for cumprido, 
à Avisa autorizará a importação do produto relativo à 
pesquisa desde que esse tenha um ou mai estudos apro 
“vadas por autoridade sanitária de países do Conselho In 
ternacional para Harmonização de Requerimentos Téc- 
nicos para Produtos Farmacêuticos de Uso Humano ou 

Senado do povo 

não obstante 
dentro da Democracia. Então, 
dois pilares sob seus ombros. 
“Tem á seus pontos de estran- 
gulamento, “decorrentes do 

Poder concorrente, Com to. 

do Reino Unido. Ena Heibilização, contudo, não valerá, 
para as vacinas. Neste as, pesquisa clínica ó poderá 
ocorrer apés avaliação da Anvisa e permisdo emitida 
pelo órgão, bem como as aprovações cas previstas na. 
Jegidação. O fo é que o objetivo, com a eibiliação, 
É diminuir o tempo de análise de novas pesquisa, algo 
que pode sjudar à dar celeridade a multas análises ebe- 
nica, asim, a população brasileira, principalmente 
tempos como ces em ques srviços picos estão 
cada ve mus prelonados. 

vimos eloquentes discursos, ao estilo 
de Marco Antonio, no Senado Roma- 
no, mas em média 200 mil visualizações 
acompanharam as trabalhos da CPI, a 
Cada uma de suas sessões, numa prova. 
de que brasileiros desejam ver fatos do 
cotidiano, especialmente denunciativos. 
de escândalos, Essa atuação, pouco co- 

às quals se vivencia, logo, modifica-se proporcional so efetivo popu: dos esses desvios nos passa. mum no género da Federação, claro só 
constantemen- lacionsl de cada provincia. A“ & imagem de um colegiado . pode causar cobiça por atores do des 
te. Possui um concepção. originária. cont a comprometido com seus de- . governa, que preconizam criar à figura 
caráter multi nua valendo quanto à ordena veres, composto por homens e da Senador Vitalício, unicamente para 
facetado e suas ão de cada um, consagrada mulheres de notável credibili- . blindagem aos ex-mandatários do País, 
mudanças po 
dem ocorrer em 
mus direções 

(BARROS 205; 
TAVARES 
2003, 

A imagem 
—mm corpos! não está presa os 
mis do pedro copo, val além del 
coesttundo-se como um fenbmena 
tocll, No momento em que se per 
esbe o própio corpo us imagens alo 
rjetada para or, atingindo a ima- 
Rem de outro. Há, o memo tempo, 
à Incorporação de vens pie de 
Imagens corporal donção da eb 
ris imagem (BARROS, 205) 
O corpo Incorpora a Informações 

rebre 06 dlvemor aspectos que for 
mam o mundo, co as tcnologias e 
a mídia, São aprendidas como uma 
parte deste qa unem à imagem cor 
pera, O corpo carga marcas e ig 
nifcados impostos pela sociedade em 
ue e contetulizado  dapla-ea 
tr das engência cultura 
Percebe 0 culto do corpo como 

uma cadcertic da comtemporane 
dade, ma qual e prega 4 supervlo 
ritação corpóreo, Não é um culo do 
corpo rel e eftvo, mu sm 1 uma 
jd de corpo, corpo ide, o qual 
E fruto de uma sociedade que imp e 
culta um corpo desatualizado e o 
dita como iônimo de sue poder e 
Aberdade, Logo sujo de distancia 
do corpo ral também dei mesmo 
Date disto, pese no coepo de 

vocês O que percebem? Oque gotam 
no própeo corpo? O que ese corpo 
est sentindo? O que ele está flando? 
ds so copa. Log alguns e 
dados que detinamos à le, reletem 
na relções qe estabelcemos coma 
renda Na Bo apenas daquls e 
dados com intenção de moldar oco. 
6 dns Itaes d socedado, mas 
dim de de atentar ao própeos In. 
ese. Intrass res. Nececiados 
Teia O capo file vóchescam 

na República 

os Estados, 
rindua 

O 

pelo princípio federativo, já 
sentando o povo, e primeiro, como 
guardião poli 

Seguiu-se nessa lógica, abraçada pelas. 
Cartas Magnas posteriores. Obviamen- 
te, como topo da pirâmide institucio- 
nal parlamentar, o Senado, em virtude 
de suas altas prerrogativas, é de onde 
se espera a reparação pelas omissões de. 
si proprio, da sua parceira, Câmara dos. 
Deputados, e do Poder Execut 
cialmente uma Instituição Republicana 

Encontro atua do GO vem tomam. 
do conta dos not, clio aquae empre, elds cc à chefes de Etado que não pro 

metem ou te comprometem, perante o mundo mero, com Protocolos de redução do au- 
mento do clima. Entretanto ando ear um levantamento que ii post em prática do longo dos aos ques seguiram 
on das promens, percebe-se que algumas de caricaturas de dexa ben soam mui como atitudes hp 
cota em Fo de Pout sr voltados para on seus moro, Em caminha a hanidade 
do exemplos de que promenas 

tas não foram cumprida não vem dg mas lá d China. o Acondo de Pari. em OS, ee gigaetsco Pas havia proposto 
reduzir a emiasão de poente, é 2030, em pelo meo 60%. Todavia, segui se curto industria, como um do ale que mas pole, que pôem descrédito sua 

isto é, 0 segundo repre 
“da Nação, espelhando. 

o. Essen. penetrada composição. 

trazendo, 

mé 2030. 

em cada País. 

A arte de cuidar do outro 

—— dade e eficiência 
Conduzido, nos primórdios sob a 

Dertura do escritor Machado de Assis, 
descontado o tempo de sucessivos gol 
pes, sua atuação, hoje, val além de uma 
simples Casa Revisora, parte dela en: 
pla na CP da Cori 19, ganhando 
foros de ostentação popular, antes atri 
duídos, com exclusividade, à Câmara 
Federal, que se deixa relaxar, por obra 
e graça da direção, agora convertido em 
Anexo de governo, ignorando sua com- 

Numa sala parte, sem tribuna, não 

nova proposta de redução, fei- 
ta no ana passado, de neutra 
idade do carbono até 2060, E. 
esse mesmo País, que é um dos. 
maiores consumi 
“vão no mundo, prometera re- 
duzir o consumo do produto, 

Esse acompanhamento do 
é falado nesses encontros 

Cúpula, nos anos e décadas. 
que se seguem, são indispensá 
veis para todos os coabitantes. 
do Planeta, para que não nos. 

contentemos com meros compromissos 
firmados em algum tempo e lugar, bem 
distantes do que é adotada internamente 

Fala-se, comumente, que nossa Repre- 
semtante não segue a carilha desses en. 
contro, seja porque não se compromete a. 
adotar protocolos de redução de poluen- 
tes; seja até pelo simples ato de não cum. 
prir toda a Agenda, que muitas vezes é 
“rocmanticamente disfarçada” de bondade, 
por alguns líderes. Entretanto, o que pow 
cos de nôs terminamos por não saber, é 

pela prática de desvio de conduta, em. 
desonra ao alto cargo que ocupavam, 

Na pesquisa que fiz sobre o assunto 
descobri essa curiosidade, de que havia, 
na Carta de 1824, dispositivo permtin 
do que Príncipes da Casa Imperial, ao 
completarem 25 anos de idade, teriam. 
direito a assento no Senado, Por esse 
critério, a Princesa Isabel, teria sido 1º 
Senadora do Brasil. Sob seu gula a ban. 
cada feminina, no decorrer de todos os. 
debates da CPI, teve papel preponde- 
rante, sinalizando uma opção eleitoral 
de bos qualidade, 

A face oculta dos acordos ambientais 

ue o duros é posts de alguna dee. Aers cortam, com redlidade por 
elesadotada em ses pus. “rsentemene, um levantamento feto am relação da Encontro que acontece em 
Roma, mostra que amualora dos que com 
Oem 620, como China, nda, Estudos Unidos e Alemanha, não apresentaram, nos primeiros esboços. planos crves de 
coneeiração da sonhada redução cl mítica, Limitado se a promeas estérelo de manutenção do aquecimento global, 
abainode 2% É importante lembrar que o 
Acordo de Pari, elizado em 20, pro je uma redução de 1,5% percentual comiderado pelos lena, como ide! 
pras evitar desastres ambient, cuto dios por aquecimento global Longe dos compramos engavetado 
ques reaparecem nos encontros pa 
de, o Melo amblemeleva sério 0 desc. vo humana para com le, dando respostás “ue podem er vistas a lho nu e portodo 
o mando, quando assino impotente mente, por exemplo, À eclosão de seas, tempestade ou enchentes que não pos: 
ar ninguém. Ninguém 

res de car- 

scolher a carreira de “como a pandemia, o papel do . atividade médica, bem como zelem pela 
s Medicina é uma ta médico ganha mais destaque. saúde e dignidade de profissionais e de 

refa dificil e tem uma 46º) | Junto ama extensa cquipe de . pacientes, sobretudo, daqueles em condi- 
caminhada longa. No profissionais da saúde. os mé- . ções de vulnerabilidade. 

último dia 18, comemorado. 
à Dia do Médico, lembramos 
desta decisão 
res de médicos e médicas por 
todo o Brasil. Lembramos da 

ta pormilha À 
dicos têm atuado na linha de 
frente da combate à covid-19 
desde os primeiros casos regis- 
trados, garantindo ao máximo 
que as pessoas infectadas pelo 

Para além das homenagens, neste Dia 
do Médico precisamos lembrar de ri 
vindicar melhorias nas condições de 
saúde da população, valorizar de forma. 
justa o trabalho dos médicos e médicas, 

OT et aa tm cscolha destes proidonais de Virus sobrevivam com o mini. e buscar 0 foralecimento do sitema 
TO eemmmedmoos  corentar uma jornada árdua mo de sequelas possíveis. público de saúde. É preciso zelar pelo 

mami na busca de aprender a cuidar Tudo iso sem esquecer dos. cumprimento da legislação, acordos € 
preitécti do outro. Afinal os profsio:. sms 53<inics com outras doenças. convenções coletivas de trabalho, sen tuts pure Cams nada medicina dedicam sas das cirurgias eleivs e de tan”. tençãs mortmativas e demais institutos 

vida a garantir o bem-estar e a minim 
zação dos sofrimentos dos pacientes, 
buscando sempre a melhor forma, a mais 
segura e mais correta de garantir a saúde 
detoda a população, independentemente 
de quem seja. 
Em momentos ainda mais dificeis, 

tos outros serviços que compõem o siste-. 
ma de saúde, É um trabalho que reforçou 
ainda mais a importância da classe mé 
dica para toda a sociedade. Diante disso, 
é preciso que entidades especializadas, 
jumo com o poder público, trabalhem. 
pela valorização, promoção é defesa da 

que assegurem direitos à categoria mé- 
dica. Devemos ainda garantir a segu 
rança das médicos, pacientes e demais, 
profissionais por meio de uma estrutura 
adequada e uma administração eficien- 
te. À arte de cuidar do outro precisa ser 
respeitada e valorizada 
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“Jaguarvana. Audi Mota 58) vit à tits a sema 
casos etacionados o cima de tensão elfioral em Jaguaruna, 
onde haverá lições suplementares neste domina (7. Ee disse 
cu o comi da canesatoRaberto ds Viva fl alo de ação po. 
Ha blá na qua teia ( “Um grupo de alt da polca 
cego ão al encerando as eds. população, qu estava 
presente no comitê, começou tez, coma um gesto de quem 
estava al peindo pa e psi que a democaca fosse espe 
a”. relatou, apontando que fi um od imimidaçã. 

PDT: Bancada do CE contraria 
Ciro na PEC dos Precatórios 
O presidenciável suspendeu sua candidatura até os pedetistas da Câmara 

Federal mudarem o voto. A bancada cearense figura no centro da trama 

Em resposta à votação da 
bancada do PDT na Câm 
Federal sobre a proposta de 
emenda à Constitução (PEC) 
dos Precatórios, Ciro Gomes 
anunciou à suspensão de sua 
candidatura à Presidência da 
Replica em 2022 até que ou 
parlamentares mudem o voto 

“o que poderá acontecer na 
análie da matéria em segun 
do turno, que deve ocorer na 
prum semana, Em meio a 
Tao quatro dos cinco deput 
do do PDT carente que pu. 
iiparam da sutação votaram 
Jim com o governo dera 
contrariando Cl 

Entre eles etá Andné 
gueiedo, preidente do par. 
tido no Cear base eetoral 
do ex governador. An 
também votaram “Sm ode 
putados Eduardo Bismarck 
Teonidas Criino e Robério to 
Montes Da bancada ceu 
renve do PDT só vetou "No? 
deputado diva Alencar. 

A momentos em que a 
vid nos tras npresas lote 
mente negativas é nos cola 
gemvesdenfos. É o que sito, 
este momento, do depurar 
me com decido de parte 
batia da bancada do 
PO de apolar a famigerada 
PEC dos Pratos À mim 
nó me resta um caminho de 
ar à minha pré-candidatura 
em suspenso dé que à dam 
da do meu puro reali 
ua pon: escreveu Cro nas 
redes oca ap ocorrido, 
Articulação A ação po a 
ido vazada por ie. médio de André eira, 
ca Artur Lia CERA cm id da PO na Ch Tel Ve Quero AEE O deputado Pao Ra Mo RD) a di pets comer 4º PR deu 
ue un eo da anca 
a end pão gema sore vo fe 

a deputados cesremes o 
tavam prosenter 
Não seo que ee ndo 

tenham conversado com o 
Cir Comes, porque se es 
eram e é mo mal om 
denáve, afirmou. Segundo o 
deputado, o encontro pasou 
à Tmpredo sos deputados 
que "tudo estava areudado 
como Ciro e com a cpula do 
pardo” “Com a buncada do 
Ceará esta apolando toda 
a articulação com o Arthur 
ra, obviamente passou pela. 
minha cabeça de todo mundo. 
que Cio Gomes tinha clên 
dh die, 

Toa parte da bancada do 
PO se reuni com Cid Go 
mes (PETCE)imão de Ci 
após um evento no Senado Fe 
der nal da tande 

Conforme  Andiê Figue. 
red, a articulação em tono 
do "Sim fi felt em meo à 
converta com o Sindicato 
dos Professores Servidores. 
“le cação  Culra do Ex 
tudo e Municipios do Ceará 
(Apeve), de modo à atender 
a demandas do setor de eo 
cação relacionadas dos pre 
tócios. No entanto o deputs 
dio federal mais bad à res 
entre os pedetstas do Ceu 
idivam” Alencae votou de 

Proposta de deputado na 
Assembleia tenta proibir o 
Carnaval 2022 no Ceará 

O deputado Apóstolo Luz 
Henrique (Progress) 
apresentou à Assembleia Le 
sativa da Ceará à Projeto 
de Lei 46/21, que tenta pro 
bi ax festividades de Carma 
valem 2022emtodoo estado, 
A proposta prevê a proibição 
darelização de qualquer fer 
ta ou bloco carnavalesco em 
ambiente aberto ou fechado 
por iniciativa pública o pr 
Vada, O mato, segundo ele, 
É a pandemia de covid 19 
que inda não acabou. Eu não estou ligando se 
vão achar ruim e apesar de 
ar contra essas festividades 
em qualquer periodo, acom 
selho.segurarmos as fest 
Vidades até 2023, poi, ano. 

que vem. conforme as pre 
isões ainda deveremos agir 
com prudência com relação 
à pandemia, die o paris 
memtar em proonciamen. 
to na teibuna da casa, neta 
quinta (4) 

Na. mesma ocasão, de 
também destacos o Proe 
to de Le S4S/, que proibe 
o uso de banheiros pobbicos 
por “pessoas de sexo dif 
Tente no estado. À maléria 
vem na esteira de dcumões. 
que iniciaram na semana am. 
derior, na Câmara Municipal 
de Fortalera, sobre o uso de 
banheiros públicos por pes. 
sos tran nos Centros Us 
nos de Culora, Arte 3 
e Esporte (Cucas 

Gr Gomes deverá aguardar a decisão dos deputados na vetação da matéria em 2º fumo 
Gomes sabiam do apoio da 
bancada à PEC. “Não esta 
va todo mundo sabendo. O 
Cio munça foi informado e 
eu fal. Informado minutos 
dnts da votação Sabia que 
à André Figueiredo estava 
comverando nobre io, mas 
concordamos, ee 48 me co 
muco explicou 
PEC 

A aprovação da PEC dos 
medo contei so projeto. O. Precatórios tem como ae 
parlamentar também sera. tivo final viabliar a dir 
fer tomado a povção cores. bução de um novo auto 
e que ter estabelecer co. do governo o Auto Bru, 
tal com Cio sobre o auto que deverá subatiur o Bolsa 
antes do ocorrido. Pamíia. O governo federal 

par entar encanar o cur “os do auto no oxçamenta, 
trabalha para a provação da 

. que era de eg para 
o pagamento dos precatórios 
Aimtenção e orar cana onde 

hoje não há. Ox precatórios, or vas ve, são dividas que 
om governos devem pagar a 
cidadãos após à Justiça ter 
condenado: a admirado 
pública 2 pagar a quantia e o 
Proc já ter trantado em 
Julgado (ata Última instância 
da fast) 

A articulação 

pela aprovação 

da PEC contou 
com participação 

do presidente do 
PDT no Ceará, 
André Figueiredo 

Por outro Lado, o pride 
do PDT Cos Lp ds que 
o pré-candidato à Prsidênca 
ão sabia do aco da ban 
cada do pardo para apolar a 
PEC. “Bu sou bra, ndo 
pero a esperança nunca. E 
ou gundo de um à um at 
erga eu acredão mesa 
copsedade de comenemento 
que, modéstia À part, eu cn tamo der; firmou 
To nego a vesão de al 

guns depatados de que aci Pala do partido e os a ot come 

Vereador propõe projeto de 
conscientização ambiental 
em parques, praças e escolas 

a Câmara Mu ras em áreas pública, traba 
e Fortalera o Pro. Mando conceios ambientais 

jeto de Indicação ne 563/30... epromovendo a socialização 
de autoria do vereador Didi “O Projeto Pomar Pulmão. 
Mangueira (POT) que suge. . caso seja implementado, será 
teacração do Projeto Pomar. posto em peática preeren. 
Padrão em áreas públicas da . cialmente 10 parque ur 
Capital À matéria foi spo... nos, áreas livres e ociocas de 
vada nesta quinta-feira (4) . escolas da rede municipal de 
pela Comiado de Poltica ensino, peças e demais áreas 
Tahana e Meio Ambiente da . vende. Nas excla, o preto 
casa ainda deve ser pautada . poderá contar com a patc 
do plenária. ação do corpo discente da 

Com obetivo de comsciem-. cxcia com objetivo de des 
tiara população - principal. pertar interesse dos alunos 
mente 0 estudantes sobre . na preservação da naturera. 
a preservação e coaservação Como se trata de indi 
do meio ambiente o proje. cação, após a aprovação na 

autoria a Prefeira de Câmara matéria ainda de 
Fortaleza à realizar plantio « — pende de ser acatada pelo 
reposição de árvores irutie preeto 

“25 DIÁRIO 
“À POLÍTICO — EE 

Umavia desunida e dispersa 
A reunião da CIDADANIA em Foraera, comandada 

pese presidente nacional, Reto Free epresenta mas 
tmesforo no sentido do fortalecimento de uma terceira via 
para evitar a polarização entr luapetiamo e bolsonarimo, Meo sabendo se que este partido tem em sus quadros 
um pré candidato o casco senador Aleiandro Viera que 
tevelos atuação na CPI da COVID 19 Trata-se entretanto, 
de uma pre=candiatura meo pi-foria, e que poder er 
Sescartada em nome de uma candidatura caps de contar 
com a convergência dor partidos democrata do Br que 
proeza a o polo do sulco exonômica e adiunkta 
ivo além de sanlrio e éico em que fos mergulhado pelo 
olvoarimo. Trata-se; entretanto segundo origens de 
vários partidos de uma guerra em que o primeiro turno terá 
que reunir vário candidatos de partidos que iram eleger 
sas bancada federais o que será pose com o reforço de 
candidaturas  psbncia da Nação, De qualquer maneira, 
conforme advertem experientes poltcos naconas e rel 
mais uma corrida presidencial ieita poderá ocorrer ante a 
pecatva de que várias candidaturas terão como alo ndo 
ção do sur nomes indicados, ma, minar o celtorado 
de Lala e de Nolhonar, principalmente deste lim. Mesmo 
asim, adverte Rober Fl, será necessário torcer muto 

que os candidatos que visam uma terceira v 
douro não se desviem dee objetivo. 

o segun 

Retirada de Ciro Com 
uma das mais comentadas j 
consequência da polêmica 
votação e aprovação da 
PEC os precatórios 
a mas surproendonto 
consequência uma decisão 
talz estatógica, da. | 
resida da pró-cancdatura 
do minto Oro Gomes 4 
à presincia da República, Há razões para essa au de 
ro tea em vista que parte da bancada do seu pardo 

POT, na Câmara dos Deputados, votou a relrda mutória, 
também apelidada “PEO tapeação 

A tt A esa PC dos Precatórios na qual votou 
alo da bancada Tera do Ce, reprsena, segundo 
Coro Game uma puchdada ma cont de per painente de mendciãs menos ema pobres, Am doa made da grande bold reprsenia um cheque em runc para 4 
compra de earinase par o plo elton de 2 
Meio demais O aca modesto deputado Heitoe Freire 
(PSL ao cofimar soda da rção da siga feecendo- 
o deputado Capão Wagne ladeou par à imprenia 
poa manter esções poa. artdrae adminis 
oem mada menos do que com O pretos e pref 
superando Zeno Albuquerque e Domingo Filho, 
Sucesso de Chiquinho A poe do pride do DEM CR, Chula eos temos riso se cando nó po de em acido pal prpeo pese do Senda Hodrigo Pct cond tdo a edad poe ra eae a nas ta pda eds Game pome de Rg pola 
Respeito merecido vim deialhe que chamou 
atenção, e de forma comovente, oi a presença do 
senador ex-deputado federal Muaro Benevides, na 
Mera Diretora dos Trabalhos. De todos os presentes. 
Mauro, Além deter presíido com proficiência a Câmara 
Alta fi autor de projeto cruca para os trabalhadores 
padiniração nacional do Salário Mínimo 
Unindo para o deputado dardo Bia o POT do 
Cr og que encerrar a a programação de encontros reger rigetos, deaças é ado lerá que per para otra erógi, láa c encetrs imbém 
Pego com ração diem de ado e 1 peidos que constem a coligição Boeria pra 2020, 
Muito a conversar xa visão de coordenadores da 
campanha de 2022 no campo governista, o gotermador 
Camilo Santana e 0 dirigentes do PP e PSD - CE ainda têm 
mio a conversar no que diz respot mais interes de 
od as partes. oo, une das ameaças se rachas” deses 
dois partidos na que de respeito  scessão presidenctal 
obra qual, ambos se acham em tação de duvido. 

Mais informações de Fernando Mat: 
eai ferrandomaiaGvestadnce com br 
tiogdoternandomais rp net 
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POLÍTICA 
oo o projeto de Ei que prole discriminação de doadores de sangue 

sexual O avr, senador Fabiano 
ão e baseia em réis técnicos 

o Rede), comenta que o 

“MED, MACÁRIO BATISTA 

NH POLÍTICA PERSA 

Será pecado duvidar da 
própria fé? 

Fio em dávida quanto à vda dos santos que por at 
um momento ma Vida lerena perderam vu duvidaram na 
própria fé Tem oras que a fé bulnçã, desafia, ga amofina. Duvidr far parte do existir e nôs, 0 jo 
poe vocação sonia aquela nação de gente que está sempre 
avidando pra poder perguntar e so nos faz tr a f abs. 
lada AL a fe de que flo fica ora do sentimento religioso, 
E nas pessoas, nas instituições, nos mandatário e nos que 
prometeram e. ê sabe Pis hem plo fto de er um ad 
mirador da inteligência polca que par ogia lilnaçã 
“e dúvidas chega esclarecer todo ipo de dl, de ver em 
aquando ponho a crença, à credibldade e à fem cheque, 
Nunca fi cheque mate, mas chegue, algo que um cavalo 
sete do e não amence o mat, ado da insegurança e pulo 
o muro do Cear pra por em divida como um estado an. 
tenado como Alagons pode ter apreendido cinco toneladas. 
de maconha passando em um caminho pelas estradas 
“les, Só du eme exemplo porque iso aqui não é progra 
ma polca, como eme que do bom dia com a mão direita 
no som e à esquerda na vela O crime no Ceará et indo 
muto além do suportável. Bundidinhos de meia ea 
saltam mulheres, homens velhos e agora crianças Batendo 
uma pelada na rua de casa E ndo venha me ser que nd 
abem quem é porque Babe Se não sabem são burros e 
burros não ão, ou não gorariam na minha admiração. Cê 
entendeu? Se não sabem o que ser pra acabar com estes 
amais absurdos em esa Jotéricas no meo da ru ato 
roubos de carros, furos de peça de carros, multas veres ob 
encomenda... por va ago que consultem quem ret 
ee problemas com anal e bandidagem no Cear. À 
Aura das farmácias acabo com o crime contra se esta 
Aodecimentos. Como, ndo sl Vão lá, peguem. O General 
Aos, fz tempo, mas inda é exempão, encomendou seus. 
meninos que lmpasem Cear dos bandido. Quer use 
entre morra. Quem não morreu ol emb e vive 

elite, Penantem como fo, Tem deles vivos e capanes, 
à que nb cadeia resolve, quando algum é preso? Teve um 

pe mandava raspar à cabeça do preso a 
io o bandido, po 

tava no regime da ata, ao trabalhar pr po 
varrer eras, impar esgoto es cosas. No lo das rs. 
Ab, mi le os direitos humana?! Home, me poupe á dk 
ala Ele. 0 homem é homem, menino é merino e. ser 
“que ainda pode dizer o resto? 

Frase; “O que aconteceu com André 
Figueiredo, Eduardo Bismarck, 
Robério Monteiro e Leônidas 
Cristino”, Pergunta de pedetista ao 
vê-los apoiando a PEC dos Precatórios. 

O fato da semana. O mundo político do Ceará fi pra 
Brasi esta semana, O empresário do ramo de transporte 
público, entra outros, assumly a Senado da 

Icença pedida pelo tur, senador Tas 
o primero suplente. Fr o at polca da emana que abriu 
renembro mostrando coma Totó estava corto ao der 
A pot é dinâmica. 

Primario bem feito 
Co e im bom pára Bem fa. Aprende ea cota 
ra como é er aguiar gd pe Liuarany de Sobra 
Descontente e desapontado sli eta nota Há momentos 
mu a damas surpresas otement natas e nor 
sola graves desafio É que sinto neste momento so 
deparar me coma deco de parte ubstartiva da bancada 
“do PDT de apoiar à famigerada PE dos Precatórios mim 
né merest um caminho deitar a minha pré candidatura 
em suspendo té que a bancada do me partido reválie 
ua poção, Temos um trmento defini ns mãos, 
Gê oo em cuia prende 
Não podemos compactar com ara eos erros 
Bolena. asiça social defesa dos mais poves não 
podem ser confundidas com coerção lento 
er. rr administrar ras desrisdevebas 
calote, quebra de contos e com ablos o arcabouço 
consta” 

Mais informações de Macário Batista 
e-mail macarobatistaguoLcombr 
macariobatistablogspot.com 

Deltan Dallagnol deixa o 
Ministério Público Federal 
Em evidência durante os anos de atuação da Lava Jato, o procurador disse 
nesta quinta que poderá “fazer mais pelo país fora do Ministério Público” 

O procurador Dean 
Dallagnol, ex-chefe da fo 
qa-area da Operação Lan 
Jato, val deixar o Mi 
Público Federal (MP 
vídeo publicad 

4). ele confin 
são dizendo que tem várias 
idejas para seu furo e de 
fendenda 
46, “Pons fazer ma 
Bla ce ele sem des 

e val sela ae pardo 
Podemos « pode dputa à Presidência da Repub 
tao presidente da Câmara Au Tra (PRSAD), om do anne de Dela, às 
ver questionado se pra 
roca a votação da propos o de emenda É Consttíção 
PEC) que moda a compos 
do do Comil Nacionaldo Sério Ubbi (ENMP) 
“Não se Ele fa PEC não 
je a teve Jogada ie 
larando ques cad 

Delta o 
tros do pal por 

grado em 2074. Estava 
insitução há 18 anos. Al 
da presença ch 
da ele orpanizar as diferentes 
frentes de apuração 
equipe de procurad 

vidos no ca Tin 
icipação reduzida no dia a 
lia dos processos e das au 
iências na Jstça Fe 

Ele ingreno na operaç 
logo er suas pedmera fases, 
avando o então procurador 
geral Rodeio Jane decídio 
docmar una força tarefa para 
ve dedicar exchaivamene do 
caso, diante das dimensões 
das descobertas em anda 
mento. Na época, havia aca 

Dela, junto de Sergio Mor, ol um dos principais nomes associados à operação Lava Jato 
ado de concluir um mestra 
do na Universidade Harvard 
Reoniua seulado umamesca 
de colega experientes como. 
Cârios Fernando dos Samos 
Uma, com joven coma Ro 
benom Posobon. incluindo 

ocados de outro. 
Santos Lima, asim 

omo Delta, era veterano 
tado, um mega 

esquema de evasão de divas 
“do extinto banco 

laboratório da 

clsfiado & esquema de cor 
rupção na Petrobras. Com o 
ritmo Intenso de revelações 
ea prio de grandes empre 
sários e lider políticos em 

ncia ae investiga 
lag 
fot açado à condição 

de um dos lmbolos da ape 
manileações de ra 
Serie oi. questionado, 

porém, pelo foco dos tube 
Bos nas administrações do 
PT pelos métdos pra aa 
tenção de acordos de delação 

No auge da Lava 

Jato, em 2016, 0 
chefe da força- 

tarefa ficou 
marcado pela 
apresentação de 

um PowerPoint 
contra o ex- 
presidente Lula 

premiada um dos pilares da 
Cao Em 2020 depuis do pela dimgação decr da que maes po aplcnivo 
Tae procure pod dedigemeno das trabalhos a aero, tando mo 
po, 3 manifestando em 
debe tras gados À Lam Moe compção No co Tlgram, um dos 
principal ore e dead Fa prnimidade der trad com o então juiz Mor 
Dela antecipos à toe de 
acuaçõer feita contra Lda do magiarado e reu de 

pts ea mago de ria Seo para a pro 

dada mit an na Supremo 
Tribunal Federal, Mor ot considerado pel corte pu 
cia no Julgamento do" 
reside: O cos forem cxiador à juça Peel no 
Dio Federal 
Declínio 

Sua saida da Investigação 
de declínio, quando o pro 
curador-geal Augusto Aras. 
procura de tebal 
O grupo exclusivo da Lava 
Jato fo encerrado em feve 
teira deste ano 

Em meio aos embuies 
com políticos, Delta de tr 
mou alvo de procedimentos 
no CNMP. Uma das repre 
dentaçõs o acusava, de tn 
terlerência em eleição para. 
a presidência do Senado, em. 
219, devido a erílas fas 
dão ncnador Renan Calhe 
tos (MDIR-AL), Quando era 
questionado dobre a inte 
ção de deixar a careia no 
Minkério Público para en 
trar ma polca, De 
fumava desconverar 
onda com 

Câmara dos Deputados aprova 
texto-base da PEC dos Precatórios 

A Câmara dos Deputados 
apronça esta qu e tento-base do re 

de Precatórios, que ii o 
valor de despesas amais com 
precatâio, corige sus vao Te enchimento pla Taxa 
Sole e muda a foca de cl 
cur oito de gastos O texto 
obteve 312 voos cota 144 

De acordo com o tex. 
to aprovado, os precatórios 
paca o pagamento de dividas. 
da União reias do anti 
go Fundo de Manutenção 
Deseavdrimento do Eniso 
Fundamental « de Valrra. 
cão do Magistério (Fundel) 
ereção ser pago com pe 
sídade em lts anos 40% no 
primei ano é 30% em cada 
Em dos dois unos segundos. 
Exa prioridade não valerá 
apenas comra às pagamen 
os para idosos. pesos com 
deficiência e portadores de 
doença grave 
Tectos são dividas do 

preso com sentença jd 

tdi, ataras o qualquer 
otra causa em que O poder 
pública seja o detado. Se Eindo nota da Consuboria 
de Orçamento da Câmara 
do toa de peecatóios prvi 
tos para pogameno em 20 
26% [RS 162 bilhões) se re 
ferem a comia ganhas por 
quatro estados (ahi. Card, 
Pernambuco c Amazonas) 
cora a União ebtivas ac 
ento do antigo Fandeí Par 
te dos recursos deve custar 
amos a pese 

A redação apeosada eng 
bo Veto da Cominão espe 
cal segundo o qual o lie 
dias despesas co peectôos 
valerá ai o fra do rege de 
teto de gastos (2036). Para o 
prio an, este limit será Eocontrado com a aplicação 
do IPCA acumulado ao ve 
Jor pago em 2016 (RS 
iões) À estimativa é que 

leo seja de quase R$ 4 bi 
The em 2022 Segundo e 
etário especial do Tesauro € 
Orsamento, Esteves Coligo, 
certa de R$ U bilhões devem 
de para o programa Audio 
Bra é R$ 24 bilhões para 
star os bens vincula 
dação salário minima. 
Prioridade 

ara calcular o novo lim 
te final de precatórios a pa 
gar cm cado amo deverá ser 
aplicado o IPCA acumulado 
do ano anterior é dese valor 
encontrado serão desconta 
ds seio de peu 
mo caso da União) 
O precatóios continuam 

x ser lançados por ordem de 
apresentação pela husça e aqueles que ferem de fora 
em raso do li leão pro 
Tedade nos anos seguintes O 
nd de prscatário não com 
templado o urçamento pode 
rá optar pelo recebimento em 
para nica até o fim do ano 
“estes vetar desconto de 

4 por meo de acono em 
juros de coniução 

No cao de 202,0 valores 
não incluidos no orcamen. 
to para ese tipo de quitação 
serão suportados por enéios. 
adicionais abertos durante o 
próximo amos Ae mudanças 
“alem. principalmente para 
à União, ms algumas re 
ras se aplicam também dos. outros entes. federados, que 
continuam com um regime 
especial de quitação até 3024 
Emenda Constitucional 9) 
Teto 

Os precatórios pagos com 
descóio não serão incluidos. 
no limite anual desa espe “a no orçamento é ficarão de 
fora do leo de gastos Essas 
exclusões se aplicam ainda 
dquees precatórios para os 
quais 3 Constituição determi 
a o parcelamento autom 
se seu valor for maior que 
15% do loal previsto para 
css despesa no orçamento. 
Com informações da Agên- 
cia Câmara) 
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NACIONAL 
IBGE A coleta do Censo Demográfico 2022 será resida de jnho a agosto de 2022. quando 
os recensenderes do isto Eraser de Geografia e Estaca vstardo cerca de 76 milhões 
Se om no pais Serão ulizados dis pos de questionário: básico eo ca amostra. 

PODER, estate 
NM “com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS 

Projeto do PCdoB dá poder de censura a redes sociais 
E Pee mesmo 19 AlagORS: Profa do Maceió 

ubstitutio do projeto das Fake lidera às intenções de voto para 
Neves, relatado pelo deputado Or. 0 governo de Alagoas, segundo 
ando Silva (PCdoB), ex-ministro revelou levantamento exclusivo 
que pagava tapioca com cartão. do Paraná Pesquisa para esta co- 

corporativo, é criticado por, na prática. dar luna e para o ste Diário do Poder 
“de bandeja de redes sociais poder que s lei. nã capital do estado. JHC teria 
não confere 4 ninguém cendura. Sem del 
dr desinformação, permite que redes com. seguido por Jó Pereira (57%) & 

“de 2 milhões de usulrios excluam Paulo Dantas (515). No cenário 
post arbitrariamente, invertendo o ponces- onde JHC não é candidato so 
Jo natural, Em ver de ordem judicial pars governo, permanecendo à frente o único candidato a presidente da História 
remover um conteúdo, será necessário uma. da Prefeitura, o senador Rodrigo. brasileira a ter menos votos no 2º tao que 

o pedido, 
Nordeste O ministra Fábio Faria (Comu 
nicaçõe), destacou ágio de 13,741% sobre 

Lá vem o Moro 
A deputada estadual de São Pao anafos 

Paschoal disse que “o fucanato se assustou 
com 4 chegada do [ex-Jui federal Sergio| 
Moro” O ex-ministro do governo Boliona- 
ro deve ser candidato no amo que vem. 
Depende da sede Acção de duos corrige nármero de gas o empregos criadas em 20% Dag facada ipa as dor da potora ciais 
lo sopra E en do Ave mal cosrtções que de 

76 
mi. Pesimltas 

des o penis Iara Cunha (PSD dera com ASS noi” amo auge da pandemia. 
Caminho traçado calos de comunicação pela divulgação de Balanço mundial Ponto de vista O deputado FU Baros (PSL-PR) cr. nociis nasplstaognas O emo chega net seta (9d marcado Há vm a, o Brad inha média dia 
ticou a aa de cenneitos caros” no het. so de vaciandos com ao menos ra dose. de 319 mortes por coid 161 il no total é Rd A. Lula x Bolsonaro de lamento comia a Com 13. Nos di. O Ano Novo cr caccádo or “Ho haver 
debate púileodie aço ado po ira ops 0 dias 3 média de vacinação aumentos: que comemorar: Hoje são 250 mica ud (rr as Mafra 72 eles de dose apcadas pda 6 sm a tt, ts 0 Cars oi 
Poder excessivo o pre Bm ada: Para Barro, 0 jrande temor que aja Sucesso bilionário de um ju à decido sobre o que pode ve Tucanos A propota da Bro de 85 125% Pensando bem. , 
não ser dt a aquilo que é NO € 0 que é, No emo onde meados de So asa Th ram o ae C4 do João do sc. .em breve a Lava ii deve ter no Con era: od do dede E a empre st amo operador mênel do pro um gbint ar chamar de ve. 

O gado Ea Let conquistas 21% 
Detalhes importam Punto Canime (Row R1) também extra: Dados da pesquisa niou qu teto estava sb Ma relatoria aa O Parand Pequi entrevistou pesto 
combo de Clênca e Tecnologia e lol ara. mente 802 moradores do municipio de sta. Fonte do planeta o grupo al Ceia, et 9 de outubro e de novo 
Uniu direta e esquerda Outro ponto criticado por muitos para 
mentares é à dela de “remunerar” os vei- . berto Costa (PT-PE) dise, em entrevista. formam o ocesno Attic par usar a 

supona “manta de grandeza” dos permambu. cam o rele Cristovam Buarque, erador 
“do PO: DE, protesto imedistamene 
“dm que esa ro foemam sô o Aâtico 

quem 

Mais de 14 milhões estão 
com segunda dose atrasada 
Os pesquisadores ressaltam que o número de pessoas com a dose em 
atraso de mais de 15 dias duplicou entre 25 de setembro e 25 de outubro 
mi ra 

he e brado então 
na conta col 19 em 
PET fones Rs abade o mu pr cm à dose em raso de mais FE fes em Ei Crea RR PEIES pino ul dom Ga atri nen rien Eee FE RReaÇOs eqaeerao api, pn NA crua VER 
Tpsebitds nara sent Eniac SE aire cidade perdia maneiras dntarinaçã Ee era dar esin A e pa Crea ES SESEs 

Eventos: retomada 

requer cobertura 

vacinal de 80% 
O novo Betim do Ob- 

servo Com 19 da Fu 
dação Orvaldo Cru (o 
divulgado ontem (4) 
pela instução, adere para 
a mecesidade de casa na 

cgvoçado per que com A pulçã sat ua 
obra adequadamente a retomada ira doe. 
doque aloe peso é 
pve o boletim De codo como boletim. a cobre cc e 
nenando due, ed angido 35% da po pelção 0 porto ida 
Aedo ptanar ida O doce des umbém inca de quaidade 
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MAIS INFÂNCIA 

interior | Mais 74 municípios cearenses 
VE ER m . 
Marido e mulher nas eleições | VãO receber unidades de CEI 

Segundo o governador Camilo Santana (PT), meta do Executivo estadual é ampliar 
o número desses equipamentos e de creches para todos municípios cearenses 

Agora é definitivo. O deputado estadual Luiz Henrique 
(Foto), em declarações À nona reportagem confirmou 
queele disputará a reeleição para o vu segundo mandato 
o Legidaivo Estadual Cenrent € qua esposa, Vanesta. 
Lima nerd candidata à Câmara Federal. ara quem ainda 
mão se go, o deputado Luiz Henrique é pastor e após 
tolo e Vamesta é BISPA da Igreja do Senhor Jesus, que. | O as fi Cor é eua em qro pes: Temp e Maca Tmpo de esc Temp de grede e Tempo Bica 
funciona em Fortalera na Avenida Washington Soares, 
7600, O canal tem um trabalho evangélico considerado | Em solenidade oficial re- municipio é crucial pars a Estrela. Segundo o gestor, a cenário comprovado a par 
mao importante inclusive, comandando atividades não | alizada nessa quinta-feira implementação dos CEL e meta do Governo do Ceará. Ur de um dlagnóstico da si 
apenas regions, mas, na dra social Neste momento, o | (4), no Centro de Eventos para o fomento à educação é ampliar o númem de cen- . tuação do Estado na área é 
Apóstoo-Deputado pertence o PP e a Hapa Vanessa fot | “do Ceará, o governador Ca- no Estado. “A participação tros de educação infant e do mapeamento das ações 
camvidada a ingrsiar na legenda do PSD, comandada pe. | nulo Santana (PT) apresco. de cada prefeito é muito de creches paritodos os 184. voltadas para o segmento 
los conterrâneos tauaense, Domingos Filho e Domingos. | tou à construção de Centros importante para o fatale- . municipios cearense. da educação nas diferentes 
Neto (pal é lho). Voltatemos, brevemente, sem dúvida. | “de Educação Infantil (CEI) cimento deste projeto Eles “A menção é entregar secretarias estaduals Em ao sasunto e, ow novidades. Aguardem. nos 74 municipios cesren- compreendem à necenida- . mas de 230 creches té 0. janeiro deste ano, foi sam- 

ses que alada ndo contavam. de de Investir na edicação. . nal de 2022 Unidades cons. cianada a le que atualizo e 
com equipamentos deste “acreditando que as moas  truidas e equipadas com o. consolidou a inelativa como: feet do pegam Eoça podes See. hd de bo quero penis picado Ca 

Licitação Ma nfdcia Cenel os CEI ver tuas” potencialidades. deixam a desjur a nenhuma” Documento que pasiou 
A Prefeitura Muniepai de gegevés | tem como objetivo oleecer. E é para lo que os CEI. cxche particulas, votadas a valer no lugar do que ha 
Res oportunidades de aprendi- funcionam. Além disso, es- ra cuidar da nossa popu- do em 2019, PEPLETE E de de ap cu da E Comeiina soro | os fecrssneo, quim po Lied oro E pe pregos O | O st cana Capa o a sia cado 2 fa da ate ada ti encenar do | amianto So fm indie dono cmo en. pdoe (res elo qa ia em cipa E do neste 

probe parana o events contbsção | | cqupamenos dona tipo 4 Mais Infância Par rsemanto de oiênio dino met pod les ed emo de pre sp, nação des CE 01 suado o Corr do 
as necessidades da Secretaria de à Viet gorermadoca Insida Canrá, 0 Programa Mal fo pu 
Saúde do Mais detalhes no site do Cola.oprimana- dama. Cod Sci defende  nocesmidade Nascar; Titapo de Crncen TEE-CE: ps en co gov br) fama destaca que à parceria la Santana, a ecra da dese ler am clhar especial. Tempo de Aprender e Tem 

com o gestares de cada. Educação do Cear, Elana e mais dedicado à inncia po de Brcar 

Municipal de Pereiro confirma que estar recebendo. Linha de ônibus experimental 

inner | começa a partir de segunda-feira (8) 
e informações ainda podem ser obtidas pelo telefone 

Também em Pereiro 
ualmente para segunda-feira vindoura(04/ 

o de Nora, a Comltdo de Licitação da Pref 

Cam) SS2r O Com à imenção de fa à Univeridade Estados do 
calar 0 dedecamento dos Car (Uéco) à Arena Car BNB bem firme Puigirs do Siqueira e elo, À Ay Oliveira Pa, A julgar pelo que declaro novo presidente, o nos- | Sdpcfncis a Engema de à Av Ss Manguba ed Ar so BNB Banco do Nordesi: cotinaa Brme e fre,” | Trasapore Urbano de Fo Leal Limavende imesrao com a tecenteexmperção do então Frsidente | reza (Er) inda xa Inagurado so últino Romildo Rolim. Lembrando um potco: No ltimo “| próxima segunda-feira ().2. is 27º 0 “erminal Aberio 30 de Setembro, o Comi de Administração da operação de uma oa ha da Wshingio Seus fem anço do Nordeste aprovou a nomenção de Anderson | esperiestl BAS-Siquera! a objetiva cependo a pr Aoeivan da Cunha Pine como president interino da | Olreir Pavaferminl Wa. er. de ampliar o serviço insitiçã, subtlnda Romildo Rolim. “bingo Sete com ai. de Imepração em Fora ção de quatro veleuas de permitido “oúmizr asi Saiba mais ora teses, ou seja no Tegrações eder outros O presidente Anderson Poa, funcionário de pco de manh é no pi da e tempo de vige além carreira da Cata Econômica Federal e extra afete | Ed. Incleente: à dh de sleter maior € 

da Diretoria de Negócios do ENE desde agosto do deve operar de 20 de 10h40... segurança aos usuários que LINHAS QUE OPERAM NO NOVO 
ano passado. É bacharel em Direito pela Universida- retornando às 16h40 até às circulam pelos bairros josé TERMINAL ABERTO WASHINGTON SOARES dede Pao Fundo, No Rio Grande do Sule pol | 21h05 Horis ddotidos de Alenca; Cambeba Mo | ER pes graduação ex Pres Chi. meurado em Eco- |. pla Edo pa ee pecado acjna, Caio € cirsavi 089 Siqueira Oliveira Pata Washingion Soares Horn pelo inttto Braulenas de Dito Plllcoe, | “esraiaão de demanda alitçã 053 Nieeana Papicu Wang Sears 
atualmente. é doutorando em Clncias Contbelo pela | “- Also cx page” De acordo com a Eufoc, — 085 CoriaiGrandeClecuar Pucape tin School ot de to aaa SE a imegrção no Ho espaço B56 CorlofGrande Coclar 

“ita 36 Siqueira  Ontio . “pode ss realizado somente 608 Cidade FunStio São José 
Na Caixa de Pata | Parc que por tio ds cambes como 69 Câdade Fui São JoséCMR O president inserino do BNB como funcionário demanda um dedocancos habee Único os cares | Ga 
de carrera da Caixa Ecundnia Federal nos seus 19 | qo ag 0 terminal de Gabus. ela com crédios e 686 Conjunto São Berardo an de atuação exerce a funções de superintendente | da “Parangaba” pára Pegar ouros cartões de transpor” 705 Paaplaaiid aciona tuperintendente eecdtivo, gerente regional | a nha O = furação / 16; Anda segundo o dpi. 712 Conjunto Paleiras Papicu 
gerente geral. portao, culo bem preparado parao | Oliveira Pav /Papic. que 2 localização estratégia do 
Carga por io, e próprio resto do fonalstas “O | fem como destino 2 fe. novo termica permicame LINHAS QUE PARAM NO LADO EXTERNO DO 
Banco do Nordeste et firme e forte” Estamos atentos. | Washingion Soares Desse Thor capdarização das linhas TERMINAL ABERTO WASHINGTON SOARES 
Mais intormações: lo Siqueia e fer dão tom Bibee EE ema: antoniovianaSosstado.combr mi ico de Veiga Ôeica do qui a podes Do 

Sowres, posando por polos . pegar quantas linhas quiser 052 Grande Circular 2 marcossornivatoestado com be geradoes importantes, que no intervalo de deas horas. q86C] São Berardo (oetdo barro - term. Messejana) 
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& INTERNACIONA 
Ce Com a caga à Presténcia do Code paralzada ds à Cod a 18 das da eiçã, uma 
pesdsa mostra os cactos Gate! Bar, esquece, e José ArtnioKast, de extrema dita 
em ma dista aciraçda pa iecança Bar tem 24% e Kat tom 22% as intenções devoto. 

Reino Unido é o primeiro 
a aprovar pílula contra Covid 
Reino Unido autorizou o molnupiravir, o tratamento em comprimidos contra 
a Covid-19 desenvolvido pelo laboratório americano Merck Sharp & Dohme 

Ge eim seda pe 
isa cp 
Pd de id cESashEr pi Rise 
EEE ESCrE se rg E fes 
mamas ER pedeans 
o ed periods ES 
pt Eiras saias sims 
Eae rimenia par 
rbd 

mostraram que ela pode 
reduzir pela metade o tlsco. 
de hospitalização e morte 
para pie 

L e. 
Este é o primeiro tratamento antvia oral para Covid-19 a ser aprovado 

envolver Covid. grave, 
Sede que admins so 
Inleio da doença 
Pacientes 

O governo beitânco e o 
Serviço Nacional de Saúde 
do pals vio contirmar como 
do tratamento ser implanta 
do mos pacientes no devido 
tempo. O Reino Unido tem 
doje um dos quadros mais 
graves do mundo em con 
tágos por Covid-19. O pal 
contablia mai de 140 mil 
mortes por cotonavirus e 
regra atualmente um ao 
mento dos casos com quase 
“al hospializações por dia. 

Embora o número seja 
menor do que o regado 

da pandernia. 1 autoridades. 
temem que à dtuação prove 
com a chegada do Inverno 
(emistério norte, verão no 
Bra) 

mê a Gu 
Eretanha Ter um acordo 
com a Merck para garantir 
480 mi pla, de molnspr rave. Em um comunicado 
separado, a Merck die que esperava produtir 10 mi Ber do medicamento até 
o final dese ana, com pelo 
menos 20 milhões 
mados para serem fabrica 
dos em 2022 
As ações da farmacêutica 

sediada nos EUA subiram 
21% (US$ 90.54) antes da 

abertura do mercado. No 
Bras, à Fiocruz (Fundação 
Ouvido Cruz) negocia pro 
dar para o SUS o ativa. 
O laboratório público ainda 
discute termos. do acurdo 
com a € aguarda estimativa do tmindtério so 
rea demanda pelo medica. 
O Ministério da Saúde es 

pera aval da Anvisa (Agên- 
dia Nacional de Vigilância 
Sanitária) para uso eme 
genciaou regitro definitivo 
da pla. Após sta etapa, à 
te (Cod a 

ração de Tecnolo 
E o SUS) ada deve ava 
se o produto será dera 

do na rede pública 

“ONE ga RASA Ada De martias 

al marca 

s para 30 

de janeiro de 2022 
Portugal terá deições anunciou presidente A 

antecipadas parao Pura. rejeição do Orçamento e 
menoem 30 de janeim de a convocação de eleições 
3022 O andnciofoleio antecipadas deram origem 
pelo presidente da Repair. a uma série de turbulên 
a Marcelo Rebelo de Sou. cias políticas à direita à 
em prounciameno a pais esquerda. 
Besta quima-era (4). Figura extremamente po- 
Em se discursa, o chefe polar no país é normalmente 

de Estado comunicou poupado de criticas 
cmente aos portugueses mai duras, Rebelo 
a decinão de diolver a”. também não passou imune 
Aserblea da República A “pes cre Diversos analistas. 
ação oi ma consequência e politicos portugueses tm 
da reprovação da proposta apontado adigitats do pr 
“e Orçamento para 3022 ade no impasse. Ainda 
apresentada pelo primeiro antes da apresentação form 

Solis gens À rejeição ao Orça- 
Coro meros mento € à convocação 
ac de Empr de eleições anteci- 
Eestiia.. padas deram origem 
Co smmentinco à uma série de tur- 
gsm bulências políticas à 
Asecito do direita e à esquerda 

ed do governo. Com da proposta orçamentária 
am o pride os demais sor deputados ele já havia 
minho seguem prt. alertado pubcarmente aos 
mente com anões plenas, partidos: fracasso na apr 
eba lutado pela a”. vação do pla sgndicaria 
Sena de atividade ela lação do Parlamento. 
va regala “O poder de dinlução é 
Embora já esteja oca. dcrcionário O presidente 

mente anunciado o fim resclveu dsr lo para con 
composição da Assembleia. dicionar debe orçamen- 
como é hoe só entrará em ta para forçar ou partidos à 
vigor após publicação. esquerda a um enlendimen 
do decreto presidencial no. 19; avalia Francisco Pereira 
Diário de República, oque Coutinho, professor da Un 
eta prvi para acontecer. versidade Nova de Lisboa. o dese do Segundo o especial pode pecar eo pera Lei Eervnção peoddecial tão Una ver que pot em um modo par: gre ai que Sd ria ms o 
devam e redadas Rebelo de Seus se deve ne ed ds apónode fo de dee ido elo “rea o logo erva ta recentemente, em ano publicação da decido um. deste mo com um apoia 

epa muto grade -ce atoa no pio tuo Ee dos vota 
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Furo no teto tem efeito 
negativo sobre Bolsa 
Aprovação da PEC dos precatórios acendeu o sinal de alerta no mercado 
sobre a dificuldade da gestão de Bolsonaro para acomodar os gastos extras 

Ne quite (9) ds Le 

Da o BID 
Governo podera ata meúxas ga mas prejaicas ae equi fcal o pai 

as tambe 
o fica, tudo vala do pero « 

%€ ARedBalloonéuma 5 
escola de inglês para 

semear a fluência e cultivar 
o domínio do inglês 

(85) 98851-1576 mercado. meta quimta-eira 

o do. Banco 
Mizaho a reação negativa do 
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Dir Na quitatera 
R$5,606 (40 29%) 
Bolas Na quinia-lera 

Instituto de Energias Renováveis 
começa a funcionar em 2022 
Um novo Instituto SENAI, focado em Tecnologia de Energias Renováveis, a axu isa om e inlmen sa o 
deve começar a funcionar no início de 2022, em Maracanaú SS de mó pl dação e ocbnero da 

caia O locais devem abrigar. adequado, para const o o ines Vi Pl Mani ndoropopeiiedo bei. Grand Ópera ca Sec SA pe PO Diap demmtitea hi. te E io rea 
a pa Fc e dm Da conduto Mae de Ts ooo ago 3 eo, ico do Go do 
Dios tpari lo qua pao de nr Gene com emo doe fps em a a eras Dari eddie foraradia trato de prin Gi po de dedo ed é pre dr Ca tar. 
ep poe na ERRA pa 
a hr po. Cond pq Pa 

Todo 6 peojo do IST a domain, Togo 

mercado para o crescimento Jecer o Produto Interno Bru. sem Martin, al proporcionar 

Focado em energias reno 
vávelo, o novo Tnstuto 
kona no. mesmo. peédio 
onde fica o Imtituto SENAL 
“de Tecnologia em Eletrome 
taimecânica, em Maracanaú, 
em parceria com o SENAI 
Bar do Cear Estrteica 
mente alinhado no mercado 
do estado do Cear, o IST 
em Energias Renovêveis vai 
atender € inovar o mercado. 
nacional de energias en 
vaveis com excelência ope. 
racional, ore capacidade de 
execução dos serviços e de 
semenlvimento de soluções e 
procemos Icnológicon, 

ARA qe CRS ODM RS po O Dra e as SRS TE CRM DUAS Ce Apresentado e projeto para odução esporada dep. Cute é na replo de Foro 
o próximos anos. À partir (BNEF) estima que até 2050 O Instituto insialados em residências co- Amos loca gerando emprego. do Pecém. “Hof nó sabemos de Sta vénia realizados a demanda por energa deve co, tiara people... erendo anil este. que 0 Porto do Pecém é uma empresas, Ubaraóros é crescer vem somar Jide oras e prédio pb. Desde a craçã deco da etremameni tmpor 
ins arcos focam oa na segieno contido com o Cove do Cork 6. ré qu em amplado mu eerminados vo servico Transição Energética com outras como Gero Diriada de. Ea banca pres de a na stdads a quant 
om mulor relevância detrs O mundo pasa pela cho: 4 Ene. Aperta ou doa pi- reto pc dade de produtos transport 
de cada segmento, O escopo. mada Transição Energéticas INStitUIÇÕES O ros meses de 2021. 0 Ee “Neste contexto, aunge a dos Trata-se de uma área com 
de serviços incl Energia. pat da constatação da Preta de Cauda que e. potencia de emprego mudo 
Eáca, Enero Salar Mi oito de imeniação  Infolativas já propõe a implementar uma. grande pela Incainção pro 
drogêio. Vende, Mom, das medidas de redução dos Pelíca de Inca e capta prática do Estado do Cear; 
miotomtes Enc pes do ae es pars. OXISTONtOS EM ão de empre iremadas ponta o scr 
Enengéica e Envios Am evitar a elevação da tempo. UMA atuação 

A Universidade Fatura global em 3. Cem 
do Ceará (UFC) ca TM queserinoceniriotue  ginórgica para 

Universidade Estadual. do atual. Conforme previsto no Recente Cu a Pes PSP ia contribuir com as ns LATAM inaugura voo entre 
CU ado em somar Soeope ones indústrias ea Mime pm SP e Juazeiro do Norte com otras intel. 1576 em ção bs nv predação do driver “lava ento em uma penta reconhece: CONOMIA O deem so Amecpandose A Iatam Als res O PBFCUISO 
rd com silica cuameneonricmecêrim. CORTÁ, SD eai amo. o da Iara da compaaia oa GUAFUÍNOS — entrado Cfr pocos date do ce de rei do ai e pr 4 Aspecto de Pt do 
oem deli Teco: "O elaúio do ENEF In. Trio Bat e com à IE 6 de Norte Orando Beer de aesneiro do logia do SEAT ca Tre ca que peodução deenrga Gere delação coginio Vende [AV] do. Meets À novas pari 
são Bastos, De acordo com o solar deve salir de 2% “do Tócnalogia do SENAI Cacá estado programa de energia. do de Guarulhos (ão Paulo; Norte pela Latam 
Diretor Regional do SENA! . produção global de energia limpa que incluia consrução . abre novas perspectivas para CONtAFÁ COM Coari, Palo Ande od éra em pus iosem de o tau no Congo trade dg al 
da,o SENA atua alinhado ao 2050, enquanto que a geração . renovável eficiência enerpé árial Portuário do Pe. edelazerno Cart, " cinco frequências 
mercado. “O setor de ener.. cólica sobra dos 5% atas Ha junta olevecem mande cem. Conforme poções de De acordo com o «cor de Semanais, às 
a renovável É estratégico para 26%. Alnda conforme 90% da meidas necedia. cxpeialatas oCeardeveser operações do equipamento o 
para 0 estado, principalmen- . o relatório, às fontes de gera- . de miigação para reduzir as prodator de hidroge- percurso Guarulhos - Juarei-  SOgUNdaS, terças, 
Te com ses movimentos em . ção eólica e ala responde... emiões relacionadas com a . ni verde do Pale € também ro do Nore pela Latam con 
relação do Hidrogênio Verde... do por Sé ea emovves . energia no Cenrio de Tao: opeiscipalexpotador paras. taá com cico frequências QUINtAS, SexAS O O Cir deve sor reco. como tm oo, npondrão ção Eserpitica Bro, tasfcindo 6 po. amado à segu tes 
Mod di Pipas EA REA apado à AESA NUR quacnmorisaç o JONÍNÇOS 
Tel co SENA eu lshado de energia eira em 2050... Agência Nociondi de Ene. cm com destino do Poode A eroave ASR que cin a demandas destaca De atodo om à Agência . pi Elric (Anel), O Ceni. Roterdã, na Holanda. taco Bb seno ela em aero do Norte, Dela 

Reltóio da Bloom Inemacionalde Energie. ukipano 4 marta de 10 de Guarulhos e 7h dama. do Car de 11H, com he ea oc come Derg New Energy Finance novápeis RENA). Energia. il ssteras de enrga solar com chegada de da de 140 em São Paulo 

i EM DEFESA DO Senai oferece cursos sobre CrediármicDo 
Energias Renováveis 100% BNB 

As energias Mmpas têm — Ceará, em Uma união entre apenas vapor de água, não temas fotovltacos Em 
papel decisivo para alcançar — Governo do Estad, FIEC. . deixando resíduos noa1.80 . energia elca, o curso Tec 
a meta do Acondo Pare de . Complexo do Pecém e Aca” . contrario do carvão e do. nologia em energia cólica 
manter o aumento da tem. demia. para promover o. petróleo. promove” conhecimentos 
peratara da Tera em até. desenvolvimento do Ceará O Serviço Nacional de. para identificar as tecnolo 
15/€.O Ceará está se com- com melho sproveitamen. Aprendizagem Industrial gas eos processos de gera 
lidando como um estado Ho das energias renováveio (SENAI Ceará) oferta di- ção de energia cólica. 
importante “nas previsões. Embora não tão conhe... veros curos em energias Em outubro, mais de 
relicionadas ao hidrogênio . cido como às energias so- renováveis. Em energia 3109 pessoas se inscreve 
verde O Hub de Hidrogt- lar e cólica, o hidrogênio . sola, estão disponíveis os ram no curso Introdução 
ia Vende (H2V) do Ceurá. verde é considerado por cursos Montador de sis. so Hidevgênio Verde, pro 
já acumula [2 Memorando. muitos cientistas cespecia. temas fntorotacos, Mom- movido gratuitamente e de” Entendimento fima- listas como a melhor ino-. tagem de sistemas fotovol- totalmente EAD. Às mate 
dos com. conglomerados . vação dos últimos tempos. tacos, Dimensionamento . culas ainda estão abertas e 
imbernacionai e representa . para combater os cíitos de sistemas fotovuticos e . podem ser eta no site do 
um esforço importante do . dos gases estufa, por emitir Comissionamento de sis SENAI Ceará. 
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>ECONOMIA 
PE prai, O se a PO Cs Lo e que em sn bi ad dont io 
apa Pecas que rn dr ça, na ço moro 
age es de pe pena de pe cpa do pi ba Gs ar o o acao à EL 

4 M ECONOMIA 

inadimplência recua, masé recorde 
O número de besos eividados seu cecendo 

em ob, ada que em io een clero Sendo A Pesquisa de Endameno e Inadimplência do Co dr o mb escada pla CNC o perene mis que 
eataam tr dida vence chego 2 748%. O número “Eprsenc ua ata de 05% sobre tem 1º aumen- og, e de 1% ra comparação com onte de 3, 
anendo dese o segundo lo cresimeno aa! da éie sá altares dos js sda anda dae 
Arção de idas em outubro le indicado apurar 
um detimo abbo ds Ultimos me, quando apre ava aumento, em média, de 15 ponto. O Indicados de 
Inadidnci, por sa ve, apresentar edução em ela 
o aa pasado O peeenuade amas com dividas ou contas em atraso 
asi 25,8% cando O ponto acima do registrado o ms 
anterior € 05 ponto auto do parado em cube de 200. Ja a pala que declarou não ter condições de paga contas ou doidas é portanto, eg inadimplente cata de 10. 
para 1,4% na passagem mensal LA poto na cepuração mal Pra à CN à inação comente levada é dem da tem dera same déc é dminido 
o poder de compra da aula, em espeil  na fa de menor renda Ontmero demonstram oesorços em mam eo compromisos iranciros em dia com negação 
medo controle dos puto apt entidade 

Indústria cai 56 arrematado aa RR qe e genes, nes Res eea Daoeinaio, Ceia Eneias posses aa, Sp E = EE o Gen EopoiemeneeeT der Header Cenas AESA ES gra. E RrEscoUgiçã: epniniandes Mi, Dina 
game E 
Obrigatoriedade só vale nas escolas 

ERR pacote de mudanças no cem SO ar pets sesuna [E trio fsegia Tee de pe ii ore qdo ca Tai e fa 

Operadoras Claro, Vivo e Tim vencem 
leilão das principais faixas de 5G 
As maiores operadoras de telefonia móvel do país, Claro, Vivo e Tim, 
arremataram as principais faixas do leilão de 5G realizado ontem pela Anatel 

O certame confirmou 
expectativa de que as opera 
doras de grande porte fa 
ram com a frequências de 
55 Gl (gigaherta, o cha 

A Claro arrematou o pi 
metro lote por R$ 336 mi 
de. À dera da Vivo para 
a segunda fatia fi de R$ 420 
miles. A Tim por ses vez. 
venceu o terceiro lote por R$. 
351 milhões. Na freguência 
e 700 Mb (megabert). que 
permite ampliação das redes. dE Go primeiro lote mar 
co a entrada do fundo Para 
a telefonia Ele amematou a 
Eregquência de 700 Ms com 
cobertura naconal usem 
dance de R$ LA o, com 
ago des 

Como vencedor deme 
ore, o Patria terá que levar 
946 à mala de 1100 trechos 
de rodovias federais O lesão 
sega com a abertura de lo. 
tes com cobertura regionais 
na faixa de 35 GHz Houve 
disputa para os blocos das 
regiões Nordeste e Sul. No 
Nordeste, a empresa Bra. 

o de 135417 Ba po A lee o 6 em ida 

a tegão. O grupo. sediado 
no Ceará, levo também as 

Minas Gerais oe um lance 
de RS 405 milhões, io de 

obrigatórios aa longo de 20 
anos para manfcar à co Dertura 4G + reforçar a in- 
frsestrutura de comendo das. 
cidades, sem contar ou re 
cursos à verem destinados 
para a construção da rede 

Aê julho de 202, o ser- 
vo Se tona de qua 
geração deverá estar dispo- 
mível em todas as capitais 
nacionais O governo insistiu 
para que ext cronograma 
tosse mantido memo com 
um pequeno atraso na apro 
vação do edital O minisro 
das Comunicações, Fio 
Faia (PSD-RN), pressionou 
à Anatei (Agência Nacional 
de Telecomunicações) e o 
TEU (Tribunal de Contas 
da Unlão) para que a análise 
“as regras do edital fossem 
elas à tempo de o leilão 
ocorrer neste ano “e já com 
um atraso de mais de um 
amo À ideia incial era que o 
Jeilão fosse realizado no fina 
doano, 

Outra exigência do mi 
misto, encampada — pelo 

Posto para as novas redes. da operadoras pretendiam uti as redes atas (45 
€ 36) adicionando equipa Teto 56 sobre clas, mas x Amut, so arietaçã do lstéio. Após um pa 
“rio mula modern, o cha 
ado “dente 16 que exige construção de redes total 
mente Independentes das anal dedicidas exlsiva- 

Bolionaro chego a dizer 
publicamente que somente Som esta rede erá pol 
estimada à economia meio de novas aplicados, como à telemediina (com 
atendimentos e cirurgias A ditância, por exemplo) caros teleguados, fábricas 

inteligentes e lavouras tt 
mente conectada 

Essas. modalidades de- 
verão aumentar não 46 à 
produtividade da economia 
Goro gerar mais riquera. 
Consultoias especializadas 
em Ielecomunicações esti 
mam que o PIB (Produto In 
terno Bruto) do Brasi pode 
rá erescor até R$ 6, trilhões. 
do longo de três décadas 
casa o 5G seja Implantado 
nasua versão mais moderna. 

Bolhonaro, que at o mo: 
mento não conseguia en 
regar a maior parte das 
reformas estruturante pro 
“metida, coleciona problemas 
na condução da pandemia e 
solte de queda de popular 
dade, busca boas nota para 
tentar se viabilizar A reeleição 
achegada do SG é uma delas, 
Bo pare do atraso do leão, 
no mano, e deve ao próprio 

on ne lho entre cammene con ex prestd 
te dos EUA Donald Trump, 
polia com a Elia Um dos aros scodido fla ame, amo fbrcante de 
equipamentos de telecom nações do mundo. Naquele mostnta impor uma mão dote pot “ento ocoeu 
Bi Mada ct 
e ae pede à tcarem 
praticamente todo o parque de atenas e de equipamentos 
emo. (Folha Pre), 

eia para à cc dos preço Lois iza apreço que maior popularidade 
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail frotanubenscgma.com 
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a ESPORTES Rico ee TeqaEnEos seen mca creator 

Flamengo tenta aliviar pressão as 
á Po ESPORTE 

de torcida pelo Brasileirão AMADOR 
A equipe carioca comandada por Renato Gaúcho, tem tido dias difíceis Batêndo pênalti 
com a maratona de jogos e cobrança da torcida no Campeonato Brasileiro Ha dida não topa; no jogo do ver crr 

oro ass rm um lance que deixou op em divida. Como se tava es 
R 

O atual cenário do Fla 
mengo envolve presião da 
toecida, maratona de jogos. 
E a expectativa por far o 
grande objetivo da tempo. 
Fada em poucos das o que 
tem exigido hastante do cu 
be para que ele se mantenha. 
equiltrado. Entre tropeços. 
E dúvidas, o time se agarra 
às chances de ainda conqui 

ateu eo goleiro pegou Errou o goleiro pos não se 
pega pênalti cobrado por um governador 

Professor Segundo 
O sincero do ft do Ceará Sporting tem tudo 4 

ver com o trabalho dee como supervisor. E aqui ele 

tio Camper Outro erro 
Pela qua sena 6 A Dad cos é nã nessa 
Bo da EN dest eta a ir (8) é bucal Dáglia Bringel par a Ana da Uberadoe Va Dar Paio Goto |, Me paabéncaos alunos jo Vir Lara Soa 
marcada ara o dia 27 de no 
vembro. 

O empate com o Atble 
tico-PR na última terça (3) 
dlifcultou a músão do Fl 
mengo em alcançar o líder 
Aético- MG e aumentou 4 

pedia dia 20, a uma sema: | Laurá Coina, halo Tabor é Maria Clara Verdadeiros 
Fada final da Libertadores e | campeões na Olimpiada de Quimica mio. São alunos do. 
Dê quando à CHE detalhos | Colégio Dávila Brnge que está com imutrculas abertas. 
as datas do Brasi o time 
rubeo-megro fará ei Jogos 
em T6 dias uma média de 

veda. que A prima parda do roer será ra ot de hoje contra 
Já hai cantado nome de. ARO-G0, 0 esta do Marcar. il pelo rateio Jorge Je. apê a lima sã na Copa do Brad, em . equipe que pace longe ds . Vino semi am inctano- dera tbém paro ce its more dias. do na cuca direta é lgoa paranaense, demon im. Ape da coctr ai o ale abono, Inição novamente Neta. dh chuacs Ena que o. incidente, Tora apenas quinta 4), muro do CF Flamengo de ape ara não. chumbr Ken visou pura eng imbecil Jogue tala. a tec. Cori ms apre um do cm oras o veado. Elocaçã do Bend toe inchaço na tsmancdo + se e cobranças o time Sa oie dee jogos ame. quer fas slado. Em video Depoi de um, começo non em relação ao Ada a. Avolgado ra qua) pls use qu ralado qua equipe da Cla te ra redeocia do cabe. Dot do emplacou uma sequência. men, crca de 6 de levar Li e Radio Caio ipare de polida Renato 0: a trcampenna, sendo 0 comer indeed do "er. ie foge mr o ático 

TROFÉUS Ao do o e tds e rd opor mo en ds ro da 
locado e dq e na eso cs o ee do “CO pede dec pra | Polo cms do ho qd: O dahora 

após os recentes resultados. Um dos fatores apontados 
ruins. Com à final da Liber... para a queda de rendimento 
tados batendo à porta, ee . E a lista Erequene de del. 
dusca soluções para uma . ques. Contra o Aihletico PR, 

a Sport. Em 1º colocado, o 
time olano soma 37 pontes, 
à ate de dutância tanto do 
24 quimo do 6. A culpa é minha é ndo do ditador desta coluna. pois ainda e lime não ade! à tecnologia moderna No 

pi em que me rei ao vio do Jo Guto Basto | 
coco é de Jos) e não de Tião Sverdic e ão Sun 
e Co Peba é não Ce, 6. 
Nunca 
Não sou de tacar ninguém. mesmo tendo como provar. 

Loteria dos Sonhos 
O profonaleno com que ac apresentador diz on 

“mámeros cortado lado à pata das meninas quie al 
estã, tomam este como cada ves ea aplaudido. 

E = [mea mam -euo] | Panela Eragrhnran team er ES EE a qn a ad 
o jornalista Lúcio Brasdero durante dicadas recebendo 
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OGERAL 

Governo do Ceará anuncia criação de novos 
80 CEIs em 75 municípios em todo o Estado 
A iniciativa do governo estadual visa a universalização da educação infantil do estado até o fim de 2022 

O Govemo do Ceuá 
anunciou ontem a criação de 
novos 80 Centros de Educ 
dão Infantil (CEI) As uni 
dades serão construidas em 
75 munleipios, sendo see na 
Capital e o restante em cr 
dades do In 
ampliação é visada a unive 
salicição da educação Infan. 
dd, chegando a 254 CEls até 
o im de 202. O governador 
Camilo Santana (PT) parir 
pou do evento so ado da vi 
Ee-governadors Isolda Cala, 
da “primeira-dama Ondlia 
Santâna é da secreária da 
Educação, Elana Estrela. 

Segundo o governador 
Camo Santana o Ceu val 
Ainalzar 2022 com um Cen 
tro em cada duma das suas 
14 cidades. Tdentficamos 
que 74 municipios alnda não Ia bona, um Cem de Ed 
tinham recebido (um CEI, cação Infant que encante 
Cam os de hoje. a nossa Garantir os CE é ar “oportunidade, qualidade de educação e equidade”, dz primera dama do Ceará Primeiro a gente ensina com 
meta é que att o fim do ano cs olhos e à conição, depois 
“que vem todos os munkipios “de idade. O projio é igual . minados co, funcionavam. nidade, qualidade de educa- . tamos com 50% da rede em. com os ivros, e É io que o 
possam contar com pelo me. para tados é conta com qua em casas alugados “Multas. ão € equidade: Sonhamos tempo integral, estimulando . Ceará está fazendo e nos or 
fios um Centro de Educação tro tala de dula, lborsório . veseso amdeste nlo éoade- que cas crianças posam os jovens a rem ara o End: gulhando: dra gestora 
Infanto signo cerca de Informática. efehório. quado para o bom deseml- . avançar e serem bem soce- no Saperio Estamos alhan- "O Inveimenio em es 
e 50 mil vagas para educa. covinha, berçário, Fraldário. . vimento Infantil. poeque eles idas com eu potencial o. do todo o ciclo para que à paços pedagógicos Integra 
ção infantil no Ceará Acre dormitório, copa recepção é . pecar de espaços cos. cioemociona be desenvol. pente posta garantir oportu- o programa Mais Inf 
Ata que é trava dae playground As unidades são e azs, ara planejamento vid”: refesçou à idalizadora.. nidades para suas cranças cia “Coari, Idealizado pela 
cação que vamos comtrulr Uma parceria entre 6 Estado. pedagógica e os Centros de . do Programa Mais lnfncia e joven complementos Co- primeira-dama, e que fol 
um Cegeá melhor é um pais. e os municipios Ao estarem Educação Infantil comtem “A geme recita com mio Santana Penado em quatro plares 
melhor de se viver. destaco. funcionamento, a gestão fa . plam tudo lua. São opor . posender que 4 preciso olhar“ Elana Estreia, sécretária Tempo de Nascer, Tempo de 

por todas as secretarias e 
fem um regime de colab 
ração com ou municipios. 
Essa é uma politics forte de 
quem prioriza a educação e 
cla para cada município. À 
gente precisa avançar cada 
nas escolas e aprendendo na 
dade certa” airmou a tt 

E DA ira pasa 
ulra Aura, presidente 

da Unido dos Dirigentes 
pal de Educação (Und 
ne) no Ceará e vecreára de 

Educação em Crateis, eo 
go a incitiva do Governo 
do Cen de levar estruturas 
adequadas à todos munlek 
plo O Ceará não nos ur Preende mal ele empreende 
Edcação se fr com o hun 
eo lar é prsclo uma eu 

o governador a cargo das peles ndades para notas crianças. desde o início, guratindo da Educação destacou amul- . Brincar, Tempo de Crescer é 
“Cada novo CEI vai pro: Alguns munkipios ain- crescerem e se deserve: a creche, tranferência de timtoialidade empregada na. Tempo de Aprender 
potcionar uma estrutura com. da não posuíam Centros de rem, pontuou Onélia Sao- . renda. paço pura trincas. execução de um pacote de 
Capacidade de atender até 208. Educação Infantil constru tuna. Segundo cla garantir < chegando no Ensino Fun. novos equipamentos “E uma coça de em anoamos. dor po Estado e cer. em cos é ds po Games e Mada qui els dedo que puma (iram 

Sociedade 
EB ttmasos [44 mera cmnoatom 

Jg mara Bda os dy pad F 

“Tocar lança er corimóa qu anote no Joca, os 

paréncia e o diálogo entre as instituições para a construção e de uma cade ad o aca. ada Ca cume FApidÍSSIMAS Enopetsimed na on Mao Co dir sigo entrar ca pigs A ce je) dade" Ocmnsicodcmiçãa "ouimigutmtca — Predniada Tue de Neta, 
“do Estado do Ceu, gerido da Unifor reforçado com 
em pareria com Instituto 
Dráção do Mar ubrin 

a cida ma dra externa 
mamento da Lag O público encontrar um 

aco 

manh e exibir a atividade ambiente decorado com o 
“Esplorando o Universo”, mst ema natalina om apresen 
com enaes de 9h 106 € ma, com convite ação de epetdcuos para 
Tih No turno da tarde, as ado pelos pai, Róse e os, toda a família, brincadeiras 
Dede terão retomadas às Samuel Lima das 13h a 2h guladas, Pet Bai muto 
PENTA O aminersáio da executi. Ji o tradicional encontro — mais As atividades ocorerdo 
Caprchada programação va Ângela Marques Gabriel com o Papai Noel acontece- aos sjbados e domingos aé 

sendo clborada pela divção será amanha sdbado emão ria partir do sábado, 06 de 13 de dezembro, ds 1 às dia a piodo aaacasgitna coca emsmdiio af onarao pesa o rn De niO “Oman doe  eons pci imo peão Ddr comp” pe ae Rr Fr Co depriaç di imspaa perene fia sd Aofamindonobhoiê, Qua bipdosteiias ão a cama eopoe simetria Ensina Lp ai ud ad das, empre 1 Ts ds aces “Bd cpaç Jc ds ines 1550“ No domingo dia 7 de = À delas dNaiea den Bentão LIGA md demira cieanitom ei meadd MAIL Reta da RAMO AIA DS apa Ni ts Too sp a to com ave esq importo sines comeim termos ERA ISO) dote dedeenhra como 
sempre simpática Fátima Sanor. Os parabéns Geavense Quando balho piamo é um bom velhinho O shopping tambémtras Padre Eugênio 


