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ÚLTIMAS: ESPORTES 

Mercado de ener 

NACIONAL: INTERNACIONAL? ECONOMIA: 

re sem uma imprensa livre” - Venelouis Xavier Pereira 

solar se populariza 
Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica apontam um aumento 

de 63% na quantidade de imóveis inseridos ao sistema por radiação solar 

Entre 1º de janeiro e 5 de novembro deste ano, foram realizadas 205.225 novas instalações em residências pelo país 

Brasil passa por instabilidade energética em razão da escassez de chuvas, que tem afetado diretamente as hidrelétricas, principal fonte energética no país, 
À situação tem caus 
depender do modelo, a energia solar 

csucac2s* CENTRO DE VACINAÇÃO fatia, 
“tes CONTEMPLA CENTENAS “ico” 
NESTA EDIÇÃO 

ão esmo DE PESSOAS NA CAPITAL ========: 

RASTREAMENTO 

Equipamento da Sesa na Capital, ponto de 
referência para Imunobiológicos Especiais 

4%. do HGF, atende pessoas com doenças. Eric 

DE VEÍCULOS 

Soma 900 

nta de luz, motivo pelo qual as pessoas têm 

11 joven tiveram suas vidas 

crônicas ou comorbidades. ciDaDES: por justiça POLÍTICA: 

rado alternativas para reduz 
er instalada em imóveis residenciais com Kits que variam entre R$ 1.000 e R$ 

Após negociações, 

Jair Bolsonaro 
confirma 
entrada no PL 

O presidente da Repá 

nsumo, Atualmente, a 
ECONOMIA 

Prefeito apresenta 
programas de 
segurança alimentar 
na Câmara 
refe José Sato, 

afirmo que tem R$10 
mes para o combate 

e va ampliar 
cdistibução de cestas e 
reeições. “São 400 mi cestas 
básicas no mês e mi refe 
coesdistibudas por dia 
pda Prefeitura de ortalen 
disco gestor CIDADES: 
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SOPINIÃO 
“Você jamais será livre “Com amor 
sem uma imprensa livre”. conquistamos tudo” 
—VeELOUSIAVERPESERA — uma puto ANOS 

Fam em 24 de seen de 1978 por Jon Maira Rique 
Velso Xavi Peea 1064-190) 
Vanda Pala (1906-2017) 

eniroria. Efeito estufa: metas 
uestão ambiental est, há tempos, na 

pauta do dia de govemos e sociedades, Nes 
se sentido, o Ministério de Minas e Energia. 
(MME) publicou ontem, Diário Oficial da. 

União, uma resolução que define as metas compulórias. 
anuais de redução de emissões de gases causadores do. 
elit estufa para a comercialização de combustiveis As. 
metas definidas valem para os próximos dez anos e es- 
tão inseridas no âmbito da Política Nacional de Biocom- 
busíveis, Em 2022, a meta fixada é de 35,98 milhões de 

Ciro Gomes repudia 
traição de aliados 

go após a aprovação da Prop de 
Emenda Constinção PEC ds Pre 

aa) 

N atri, na lima a lima qua. 
air, (1), preencáve Ci 

“Gomes, na ate havia exterado, cm pr 
do epa, em toda sus logo e polia 

vida pública, men 
Juri sentimento 
de decepção com ou 
deus pebprio com 
bos de pur 
tio, o qual sera 
om e candido à 

pe pride da Re 
pica O e ermador 
do Cori demon 
mu oxplctamente 
ter sido tido plo 
cominuado “modo 

—e 77.1 polia, melhor 
pollcagem mute na Congo Nacional. 
A exemplo de neclarcmcência a qualquer 
pre Negação que dr e ocerid na bar 
da do eu ata pd 

Para Cir Gone 0 es companhlv de 
PO pair de mare pega, para 
mude voto em toa de beem, emendas. 
lamentar ou gusue atol hd à. Tr comprada Pancada to conti à 
PEC do Pecado guru 

merda Cao do prenda 
ido co à tração inesperada, 

do preencha Ciro Gomes externos: "HA 
momento em que a vida nos ts surpresas 
fortemente negpatiras e nos coloca grave de 
fo E que o mete momento do epa 
tre con a decisão de pat ubtâniva da 
bancada do PDT de apoia a famigerada PEC 
dos Preso. 
“Cd Cores o rído, mas é pladido por 

quem onha com um Congremo Nacional de 
Palamentre dc, dem medo e 
nlbuçã da emendas no toma dá. 
venção do goremo Femendo Henrique pars 
comprar à ua eleição e colada no Par 
mento Nacional 

Parahegaa um patamar é nica opção: 
soco, oz arnça entre po 
ce aj O poder do ot comi 
não dee candida que negocio comnsênci 
mem let corrupção Voto comete ndo 
entiquce pote plc crua em esa 
ade de ecos da parda oi 

Beto consciente ndo vende votos não nego sa com cat has não esquece o 
que die o et Are de Fetal, dom 
Aldo Lander — “quem compra voto 
ba ou rodar: 
“A idigção de Cr Gomes cfr po 

ova do et Ara de Fte À tr 
go ds petistas abr most o deito a Eemân do quan sã spas oo non 
cmprstts. Gente que lgpora serenas de 
ces de propos que deveriam oc 
te a noto do desemvobmena do 
Bem-estar soci da moralidade e da rn 
inda pra ue bene 

A bi des pensas no Co 
riso Nacional É alada de outra mala de iso o Sopro Tuna eder va 
las ego o povo raia Log to 
comente ed pda. Vamos modar o Brad 
voo const outubro 

E 

da dava pr 

M 

“O sumo 

e amo da graça de 200, 
las MogaldesPFL-RA) 
então O homem mais 

poder do Br 
lie que com ACM se amo mas. lo amanhecia — apresentou à PEC. E 
227290 que trava da criação do 
Orçamento Impost elânica deiição eral de que à et 
mas importante que ne poda se vo 
ada, não rot parlamentares de 
veria ver eftvamente cumprida 
ele como e eqund e opoiciomaa am Ge 
o Fernando Henrique Candoo. Multa gente boa 
io Sabe. mas naquela época de restrição fscal 
montado no chamado supera primário. nora 
cambia metas de inação o unamento ra uma 
fantanda que cars a reboque des mánimas que tios bar da operinação À tema de Pot 
Malan. Mino da Farenda de FHC. a que pri, pol já av todor ou 
udos memos anda na epoca da Contra 
para fzer o equi ca 

No final do primeiro mandato de Dilma 
Ru em 3013 as emerdasindividuis dos 
parlamentares, algum 
positivas. Já no Gonerno Bolionaro fl aprova da a Emenda Constiucona! 100, em 26 de 
o de 209 ana ateação do 

duto pulse ver senti 
dom impact exonte 
am correntes da crie 
sá. que e etnde 

ba de umano e mea Ma pe 
quemas e medhas empresas não com 
gula de manterem mel à ce. » 
O vermos tiveram que scorer 1 
mad vulnerável com ecurios pá 
Mlcos. Nem todos comneguiram se 7 adaptar au teletrabalho. São virem 
pub que enfrentar o problemas 
de aumento nos psços dos amem 
tow desemprego é ifação. core 
obra o dembgno € pesquisador 
em melo ambient, fosé Eustáquio Din Alves a 

nacional do preço dos alimen 
tos. evidentemente, alta os preços racionais, 
embora o Bea aja o quarto peodutor de be 
desistência (ati da Cm, Tio e EUA” 
destaca que “o dic de Pregos dos Alimentos 
da Organização das Nações Unidas para Agr 
uia e Alimentação FAO) bateu tados o e 
des em outubro de 2021, 

unidades de Crédito de Descasbonização emitido para. 
produtores e importadores de combustíveis. Cada uni 
dade equivale a uma tonelada de gás carbônico que não. 
foi liberada na atmosfera, ou ste árvores em termos de 
captura de carbono. 
De fato, o cálculo para a emissão do certificado é fito 

a partir da diferença na emissão de gases de efeito es 
tufa decorrente do biocombustível produzido, como o 
etanol o biodicsel e a bioquerosene, ente outros, sendo. 
que, para receber o crédito, é preciso comprovar que a 

O homem mais poderoso do Brasil! 

ente da Câmara dos Deputados 
Rodrigo Ml. que teve “apoio? 
ds mini da Economia, Pao 
Guedes. O discura de mto era 
que  Congeno tinha que ter or 
amento para ão ir mener onde 
Da dera 

He alegar a 

pura “Bolsonaro nal 
prá, pc rei 

upon dela. cara im. 

ão pes 

rsanainãa déc de aa 

À hemunidade vive vis 
iodo o maior 

Agronomia do futuro 

Engenharia Agrooómia 

No Gurerno Temer, quando 
dive um governo parlamentar. 
de recuperação ecombnica depor 
e um “efa” de 7,26, 08 par 
lumentares gados xo novo poder 
sara como poderam as extra 
oncamentáio que focam aprova 

O amundo na época animar trt RS 5, a50s de bato crescimen 
o. O Compras Io gota pelo orçamento 
Naquele periodo, o Cenário estava aliado 
com Rodrigo Maia e oram montadas as cond 
Ses para a criação day emendas de ear 
Com a chegada da pandemia e as briga en 

te Mi  Molhonaro nada melhor que ra ds 
hos de am vermo incapar controle a oa 
ent. Mala o vinha mal al na agulha se 
tempo estava acabando é Arthur Lira montou 

do Irene, mandou um docinho. 
corda e usando ta 

Sape é trabucos politico fez um concert 
O agora homem maia poderoso do Br 

mas que em da fo Antônio Caos Magalhães 
“que comandava um prtidal PFL) com 105 de 
Potados federal, leio em 1.998 - ter con 

aloe rea em quase 50 anos. O 
dice (FAO Food Price Index 
FP) que estava em 942 pontos 
em 3018, subia para 956 pontos 
em 2019. Na primeiro semestre 
e BO FFP ca mas sab no. 
hegundo semestre « adogi 992 
ponto mo am de 2020. Mas em 
DORA o umentos foram amo. 
bros eo FFP atingia o valor de 
& po eia 

néculo RX” 
Es vltuação requer atenção, 

dopecaos que agravem ada na 
que fi objeto de icunão entre o lide tes modas na COPA Há press internação 

nal para que o palcs adotem medidas ambien 
ad para eia outros problemas, ncve o da 
fome, Dir Alres anda crscents que fato é 
que o momento do Índice de Preços dos Amen 
to da ENO ameaça à meta da Fome Zero global 
(econômica, social. sntái, climática e am 

dão de Hoc dp de ii e 
Cabe Agência Nacional de Perde emo cri da, À normativa também stable intervalos det. 
sância, om ole minimo e ânimo das mtas que 
ças era parir de 020, De tdo do a 
necnário panda produção de bocombustvcis no 
sis com base na previiiidade, na mstetablidade bienal, econômi e soil, de modo a pair 
cce progra, poé senti de no 
sa maçã, com geração de empregos renda. 

trole de orçamento com as RP de R$ 16 bilhões 
ceu PECISPEC dos Precatórios) que vala vo 
ação em degundo turno esta teria 9 de 
rue, for toada e confirmada no Senado, 
poderá ter a controle de R$ 20 bilhões. 

E bom explicar: pela lógica d evolução que 
ou as RP, relato gra do orçamento do 
ano em curso em comum acordo com à pr 
Ndee da Câmara envia à Secreara(Mni 
dério) de Governo que repassa a rubrica esco 
ida para o devido pagamento à autoridade 
faemdária, no caso o Miniméro da Economia, 
que é obrigado a repusar a recursos as pro Jets indicados na disponibilidade dás receitas 
“em casa Eni, a Governo Federal tem pouco 
a azer a não ser cumpri, 

R$ tdo sob tlco, pls houve deciso 
a minto Rosa Mer, STE, para que el 
quem mao tranparents que obrigará que 
todos que tem rio digam sobre seu pedaço. 
Vamos ver no que va da, pol a decisão peca 
ser confirmada people dn STF. 

O idea para Bolsonaro, ho, era que a PEC. 
ane derrotada e ce edita uma Medida Pro 
óia com uma nova rodada do Avi Eme 
geneameno tenda que recorrer à novo dstto 
e emergência poa não dito poder Lira, 
“o amem mae poder do Bra que se mt 

d ver o poder a parte da contrução da PEC: 23 
poderá faser o que quiser no ao que vem. car Som Bona ou par cnde qui! 
Ena gente que nha medo de ACM 

Líderes mundiais debatem crise na Cop26 
Meta). O conti crescimento demoecon 
mico ea Pegada Ecológica global liam 
à capacidade de carga da Tera e a elevação do 
preço dos alimento € um sintoma da Insusen blade do modeio de produção e comum 

Ega prado em ido ea por 
penar de receberem ca em 

relção a muhos apetos da agenda ecológica 
que ses lideres querem ver comvlidada 

O Brad é um pai pivilegado neve con 
esto, pela estensão erra (um pal de di 

e com enorme capa 
“de produtiva de alimento. Muitos paso do 
mundo dependem do Real pera mprr 
“Semandas por alimentos. O nonto agronegócio 
muto ore é um dos pares de sustetação do 
Ba. Poe lo é preci que governo e oco 
e itenoliquer debate sabre nato fturo, 
Façam aa correções devida de abusa cometidos 
e angu valorizar as mass potencialidades, 
para que consigamos dar uma resposta efeha 
dos dao ententos. É dee esforço conjunto 
“qu poderemos ai da er e encontrar oh 
ões concretas 

fra 

“as curvas de umidade me os ane manto 
ramento da pragas doenças ns pamaçõs em 
tempo rea, enquanto gerencia est, de maneira 
ice, o uso de naus fbricados com olé 
cdr rios ca ao he é o nú mb 
te Iso polar tomada e decisões precisas 
que implicam na redução de cast operacional, por cota da segurança de dados especsmeno 
ma eficiência em tod o process produto, Eme 
contuntr de oportunidades será traducido em 
Qualidade devida ara o hamem docampo. 

Jos 6 será pomvel, porque a ilernet 56 
ser E O vezes mal rápuda que a 4G ou, peo- 
primene, mao rápida que a perament hu 
mano, permitindo que sea usado, agliment € 
encentemente; sufesrs de monitoramento « 
Fasecamento, utilização de By Dt - destinado 
análise de grande número de dados - tecno 
gas de vareedara de manchas de ol at ds “postivos para o mondoramento indiidulizado 
Se animal, Com ea obuner à aplicação desta 
tecnologia nos estublscimento: agropecuários, 
permeia poeblidade de dação de 
curas criações. 
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Politica 
Pecaária. 4 Comissão do Agrapecusia da esemblia Logiaia 
do Ceará gromove hoje um ausência pública para iscuiaobre 
& campanha de vacinação corta à febre fios no estado, Q de 
tao atende solciação do precidente em exercicio do colegiado, 
gutado Gulheeme Landim PO Sgund el, bjo 6 fra 

a. para que se eltanc a imunização da rebanho 
efa apora é alcançar 0 sau de Ir da obra aa sem 

vacinação Para sn precisamos da apo e mellizção de drgãos 

Mães de vítimas de chacina 
pedem justiça na Assembleia 
O evento foi realizado pela Comissão de Direitos Humanos da casa. As 

discussões tiveram presença de deputados e representantes do Estado 

ol realizada nesta eg 
eira (8) uma audiência 
ma Assembleia Legislativa 
do Ceará sobre a ahacina 
do Curi, que ocorreu em 
JON, com presença de mbes. 
“ls vitimas do ocorrido. O 
evento, que também contou 
Com participação de pari 
mentáres, fl marcado por 
declarações das, mães ei 
indo Justiça, O debate foi 
realizado pela Comisão de 
Diretos Humanos e dada 
la da ca, 

“Não enterraram só meu 
filho, entergaram a minha 
vida. Peço jutça pura todos 
que se foram naquela noi 

te, peço fustiça também dou 
que Mara” = fla de Ma 
“la de Jesus da Silva, mãe de 
Renapson da Silva, jovem de 
17 amos assinado na oca 
sido, ol uma das que part 
ciparam e destacou a dor das. 
famílias ea luta por justiça, 

O deputado Renato Ro. 
seno (Pro), presidente da 
Comin, remaltou que 
por ações Hegals de agentes. 
do Estado, TT Jovens tive 
ram a vida tiradas de 
forma brutal e violenta e as 
família do coletivo de Mães 
é Famlares do Curi vêm 
dando lições de humanida 
“le ma busca por hstiça, me 
môri e a luta para que essa 
dor não de repita para outras. 
famílias, O paramentar des. 
taco à urgência de poltcas 

de prevenção e promoção 
“a vida par da mudança 
deste modelo que causa ta 
tas violências e morte, rei 
terando que as mortes têm 

se, raça, gênero, endere 
Go peração 

Em mome das mães do 
Curi, da Carla Sousa Ca 
valcate cobrou o julgamen. 
lo dos respomáveis pela cha 
eina que há sei anoe acabou 
com a vida de jovens com 
tamos sonhos. “Não, pode 
mos financiar as balas que 
mataram nomos filhos, pa 
ar pelas morte dos now 

lhos, ponto, so afirmar 
que o estado do Cost, por 
melo da sua Polícia Militar, 
executou 1 vitimas de for 
ma Bruta, 

Edna. comentou ainda 
queo Estado precisa fazer o 
irabalho que deve ver feto, 

ERES 

tos, com respontabliração. 
dos atores. 

ina Kerly Pontes Mou. 
ra, da Defemvoria Pública do 
Estado do Ceara, teitrou à 
importância de mecantamos. 
para dar asitências ds vit 
mas da violência e seus fa 
miar € O surgimento da 
Rede Aculhe, em 2017, Fla 
comentou que à Defensoria 
acompanha às divers ações 
o e lamentou que, em. 

enbhum momento o Estado 
mu sua responaablida 

“Se e falhas mo cao da Chaci 
ma do Curiô 
Estado 

caro Gomes Coco, 
proteger quem está vivo a 
Tanto direito de re vir o 
direito aos sonhos o direito 
de viver. “Não vamos abrir da Secretaria da Segurança 
mão direito, — Pública € Defesa Social do 
não vamos não. Ceark afirmou que, durante 
vamos deitir destacou. À . as Investigações da Chac 
mãe do jovem Ale Sousa, na, cinco pesoas foram in 
Asassinádo dos 17 anos,  diciadas por prevaricação € 
restaltou que diariamente 33 por homicídio quais. 
mães das periferias choram. do. No nivel Investigativo, 
em ima dos caixões de seus. eua resposta fo dada pelo 
filhos, que seguem sendo Estado do Cri”, Indico, 

comentando que a demo 
julgamento foge do 
do órgão 

“da Controladoria Geral de 
ia. Vicente Alte, 

Tala Maciel do Fórum 
Popular de Segurança Pb 
ea expôs a preocupação com 
“o aumento das morte à 
arecer e das moctes po in 
ervenção policial no Cear 
questões que exdpem atenção 
ação para prevenir que o 
ven agum dendo assina 
“os. Ea cobro. mir 
Aires de vitimas de violência 
polca; a adoção de uma po 
Única de retratação pública do. 
Estado perante o familiares. 
das vítimas da intervenção 
letal polca e a garanta das. 
investigações dos asiasina 

Julgamento e out 
fase de ialização na que se 
refere à chacina Participa 

Barro, 

Proteção Social, Justiça, Ci 
dadamia, Mulerexe Direitos 
Humanos (SP) 

Prefeitos vão se reunir hoje 
sobre litígio territorial entre 
os estados do CE e do PI 

O Comltê de Estudos de 
Lins e Dina Territoriais 
do Ceará (Celiltec) da Av 
semblia Legislativa se reúne 
com pretos e 14 repre 
mede mam imo 
fee com o estado do Piaui O 
encontro term como aetivo 
dica o contre poúítico 
reivindicado pelo. governo 
vizinho de 6 mil quilômetros 
quadrados que fszem parte 

e Instituto de Pesquisa e Es 
tratégia Econômica do Cem 
ni lipece 

Encontra-se em tramita 
cão no Supremo Tribuna Fe. 
dera, de acordo com o oo 
Senador do Celdice, Luiz 
Cáros Mourão, a Ação Civil 
Ordinária (ACO) 141, de 
2014, de autoria do Gover. 
no do Estado do Piu, que 
em petição inicia, demanda 

do território cearense Jum área territorial de apro 
Estarão representados na  ximalamente 2154 quis 

reunião os municipios de. metros quadrados. “A área 
Jpu. Granja. Viçosa do Ceará, 
Tramp, Pora, Ibiapina, 
Jpoeiras, Ubsjara. Croat 
São Benett, Guaraciaba do. 
Norte, Crateis 
Jpsporanga. Tarmbém com. 
parecerão membros da Pro Curadoria-Gerl do Estado 
(PGE), Procuradoria Geral leo a iso fo olictada uma 
de Justiça (PG) Secretaria . perca técnica por parte da 
Cass Civil do Governo do . relstora da ação ordinária, 
Estado, Secretaria Estadual. ministra do STF Carmen 
da Fazenda, Associação de Lícia, nos estados do Piauí 
Municípios do Estado do e Ceará. “Ainda está sendo 
Ceará (Apeee), União dos.. aguardado”, diz Mourão so- 
Vereadores do Ceará (UVO) . bre o relatório. 

Do entanto, pode passar de & 
oil quimeros quadrados. 
Sependendo do resultado da 
perca sécnica que está sem mashale do realizada pão Estrcão 
Brasiciro explica 

luz Carlos Mourão 
acrescenta alma que, pars 

DIÁRIO 
e ENA POLÍTICO . 

“Fazemos qualquer > TR 
Uma das mais graves causas da desmoralização de 

um sistema democrática é a legalização, por legisado 
re, de lei é de regras explicitamente imorais, À frase 
Taz parte de um pronunciamento do ministro Luís Ro 
Berto Barroso, criticando o excesso de Uberalsmo da 
Câmara dos Deputados amparândo com a el matérias 
atípicas. À declaração de Barroso é antiga, mas se en. 
caixa à perfeição, eleitos e consequências, a polêmica 
das execráveis emendas de relator, ou "emendas fntas 
mar”, ponta em prática pela Câmara Eederal, À decisão 
“a ministra Rosa Weber impedindo o pagamento dessa 
excrescência, é a esperança de que sob pressão do STF 
é de uma sociedade indignada, a Câmara Baixa decida 
extingal essa Indecência que em nada contribui para 
deneliciar a sociedade, a exceção de parlamentares que 
defendem à política do “faremos qualquer negócio: 
Ao presidente da Câmara Arthur Lita, e aos deputados 
por le orientados, cabe neste momento, explicar e jus 
ficar a ministra Rosa Weber, o STE e a Nação, onde 
está a transparência em relação ao R$ 30 milhões que 
Serão pagos a cada deputado em troca do voto a favor 
“a PEC dos Precatórios. 

Consagrando direitos 
Hoje no Sal Nobra da 
Assembiea Logiatha 
por iniciava do Cor 
e Estudos e Limas 
Terri do Ceará, O 
eputadoAcrso Sena 
emordera reunião com 
efaos das cxfades 
ameaçadas pelo Milo 
como estado do Pau É 
ienção do posa garantir 
a vontade das populações 
dos muneipos que 
perderão porte do su ferro para o estao vinho, que já 
tome do Cos o Ri Pamaia com o segundo malr la 
o mundo, em troca de terras chameca, 

Outras finalidades Empenhando-se pela verdade, 
o puócho Eduarda Lele, candidato de Tso as prévias da SD, em exposto a ua preocupação com o ilhbes de 
raias emendas fatasmas No eu entende é direto 
inalienável da sociedade 
Jegaliment lhe pertence 
Novo triunfo O deputado Mao Fio feia com o 
“io Dar preto de Redenção a instaação de Cri de 
Medina o UNILAD que val voce pieaiament, 
male de estudantes daquela área servindo também 
como segunda opção a vestibulandos de Foralea 
A UNILAR conta aicom Co de Enfermagem e 
Odontologia 
Proposta inteligente part da Prefeitura de 
Fortaleza a proposta de um peoeto para unificação, 
modernização ampliação das Guardas Municipais de 
todos os 13 municipios d Região Metropolitana de 
Foraleza O objetivo é agregar a olca Mult e Policia 
Civil eletivo da Guarda Munkipal para conibater a 
violência mesa área, 
Votos negociáveis 0 scnatorcia Gomes ava 
aque ea PEC do Preaóriofr roeada pel Câmara 
das Deputados nã tá prejudicar Ano dos pobres 
“que io elmo. Em compenanção poderá det o 
seeno dem recuos par compra acamentars não só 
do cetro ma tbém outros de votos negiáve 

Geentreaspas?9 
=Se for para continuarmos elegendo deputados 

“vendáveis” ou “compráveis é preferivel uma ditadura 
que tenha um mínimo de respeito pel sociedade”. 
Senador Altar Dia, presidemte nacional do PODEMOS, 

Mais informações de Fernando Mat: 
eai ferandomaiaGvestadoce com br 
Mlogdotermandomaia pet 
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POLÍTICA 
Precatórios. À ora votação da PEC. dos Preattris acontece hoje rs Cámara dos Deputados 
Segundo o presidente da casa Ara Lire (P-AL | deve-se esperar uma margem de apoio maior à 
proposta, que presa de 308 voos para ser aprovada O eso-base apra ra lima sema. 

MACÁRIO BATISTA 

POLÍTICA — Uta. 

Tá disfarçando o quê, André? 
Isso lino UOL: “Realmente me surpreendi com a pos- 
dele no Te, em dialogar camas. Mas so não 

ai dire quae motivos levou aquela posta 
em, que sinceramente é disto cla do Ciro como gran 
de iderança que é, mas realmente nos causou surpresa. 
Não creio que seja (ação marqueteira. O Cir deve er sido 
muito prsslonado se André O André, e aparecer de 

que o André Figueiredo, presidente do 
no Ceará e deputado federal, Eee outros três colega, 

Já dele, no meio dos 15, de um total de 34, votaram pela. 
PEC que o PDT não queria, que era pra não dar dinhe 
ro cl pro governo bancar políticas que eles achavam que 
não era cola de momento. Ou para O momento, às vê 
pera de uma campanha pra reeleição do Governo. Ou o 
deputado está com destáçates, ou tem algo muito errado 
om Ciro Gomes, Pelo entendimento dos analistas o PDT 
Jamais poderia Jogar a favor do Governo nesta hua. Pr 
meio porque dr asa pro Inimigo é Jogar contra a pepria 
casaço candidata do partido che  abominar a PEC apro- 
Vad em primeiro turno, Hoje tem à vitae a vota é que 
faro ant. Hoje, us pessoas vão saber se o boi dançou, val 
elnçar ou á amarrado, Dona Weber desconfiada Muita 
gente tá descontada, Todo mundo sabe que voto de de 
Pulado é caro, mas não acredito que um deputado federal. 
ente muto honesta e representante da povo, seja capa de 
Vender eu sagrada voto, E bota sagrado nto. Vamos ve. 
Vamos ver: Como dr o Kotscho, vida que segue 

Frase;“,..sem fidelidade, não tem 
candidatura.” Se Ciro Gomes não 
disse isso ao PDT, disse mais quando 
suspendeu a pré-campanha pro 
Governo. 

Tram foto sô. Apavoranto a leia. á regitrei em supor 
motcado do interior primero, embalagens de meio qulo 
de arroz d flo, Depois da 250 gramas. Agora registo 
em super mercado chi da Aldeota em Fortaleza, abacate 
vendido am metades. a banda do abacata. O susto 
é Dor conta do momento. Ode já se vis olerta e uma 
banda de abacate? 

Itinerante 
À Amembleia do Estado 
farda terceira sesto 
especial inerane nos. 
próximos dias 16.17 e TM, coma lenda no 
último dia, No periodo 
erdo oferecido serviços à 

Republica mun inha 
vista le deu margem comunidade corto o Tori de Pia io Tae 

em pipoca led de Pisa John Kerry com 
a xe emo im Eo PDT, hein? 

dos Precatórios e votada em sendo turno. E MAIS, 
mesa terça eo presidente 
“la Câmara projeta mais. 
votos favoráveis ao 
Govemo Seo PDT for 
Junto, by by candidatura 
A presidência com Ciro 
Gomes. 

amei? 

Estava na ta e chamou 
senado italiano que o 
ecebeu no país, Matico 
Sabin de abati" Or, 
cr, limpo de geo 
came inventa, imagina 
“anda pano pes mangas 
de quem gosta de mamar 
«A volta do 

Passando pelo Aquirar  BMprOgo deu pra vero nascimento Quando estou a pandemia 
de uma comunidade hotede luxo na Bera Mar 

em Fortaleza tinha 243 
funcionários. Sem clientes, 
demitiu. Chega 70.0 
Fundo do poço. No fim 
de semana, com 0% da 
lotação, a casa voou a 
empregare chamo geme 
Estão em 190. 

comercial instalada em 
contalners Porto 
cidade há pelo menos 10 
moles com container 
como equipamento, Na 
construção chvilescrtóios. 
de campo são container 
mode? 

Mais informações de Macário Batista: 
o-mail: macarobatistaGuol.combr 
macariobatistablogspotcom 

Bolsonaro diz que entrada 
no PL está “99% fechada” 
O presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto, confirmou. 
Bolsonaro está há quase dois anos sem partido, após ter saído do PSL 

O presidente fair Boteora. 
ro (sem partido) dise nesta 

afirmou que amanha (10) lerá 
reunião para trata dos úi 
os detalhe com Valdema. 
“e em segu, marcar a data 
do came? 

Em dudo enviado po as 
sessores nesta segunda fia. 
Valdemar die que Bolo 
nato tem conversado com 
os Is principais partidos a 
base de sustentação dele no 
Congreso. para que todos 
sejam atendidos. “Hope die 
me informou que flo com 
o Ciro [Nogueira do PP), e 
com os outros partidos. Te 
mos que nos entender para 
que todos sejam atendidos. 
Polca la Hoje o PP tema 
presidência da Câmara. ama 
hã, vamos querer ter eua 
presidência Tem à eleição do Ator e nós vamos pot? E 

depois de nós val vir o PRE. 
(Republicanos), tados temos. 
que crescer. Não pode far 
para rã Se temos um grupo, 
temas que estar unidos de 
o presidente da legenda. "Ele 
[alconaro] ao comigo que lou como Cirhojee oro 
entendeu. Vamos tocar para 
rente 0 assunto e vamos en 
tender quando vamos fazer 
ema fiação”: continuou. 

E 
Jair Bona dever ipa a roteição no revo patdo 

No primo dia 19, Blso- 
aro fará do am sem part 
do, desde que pe desição 
“o PSL. Na umas emana, 
o PP o PL tm intenlicado 

negociações com o pre 
dente = ese doi pardos 
“levem compor à chapa pre sidencial, um flando o chefe. 
o Esecuto eo outro vice. 
Ee É o acondo que vem sen 
“o dlscuido pla cúpula das 

alas legendas e por asilos. 
da alicia do Planalto 

Ainda que, reservadamen 
te, todos deem como certa a 
ada de Balsonaro para o PL, 
dimgentes dos dois partidos 
tam dar certeza publica 
mente O presidente já mudou 
de dela em otros mom. 
tos. O senador Welington Pa 
gundes (PL-MT) dise nesta 
segunda feira (8) a jonas 
mo Palco do Panato que as 
converas entre a presidente e 
o partido etavam “Dem enc 
minhadas” e que era ideal 
lo 22, por sero número 
de uma do PL 

Questionado se, caso 
partido fe o presidente, 
Todos os dreários regionais 
devem acompanhálo, Fa 
Eundes sinalizou que nd ne 
Cenarlamente "O PL nunca 
foi de fechar questão; dive 
o senador, vice lider do go 
verno. Temos as diferenças. 
reglonais muto grandes, 
actedito que é pomivel sim. 
ter coligações diferentes, é 
porque na legislação o tem. 
vetaização completou 
[pe 

Ni : 
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NACIONAL 
Preços. 0 cce Beat de Preços aço 150% em uu, após queda de 0,55%, no misan- 
der Oia acumda ata de 16,96% 1 ana e de 20,95% em 12 meses No mesmo mês do 
amo passado, o indice apresentou a de 3.58% e acumulava elevação de 22,12% em 12 meses. 

PODER, POLÍTI 
BRSMSORES 

| com ANDRÉ BRITO E AGO VASCONCELOS 

“Orçamento secreto" é herança da gestão Maia 
Bolsonaro no PL definirá (E Moe co qe pm ep 

tação da PEC dos Precatórios atende sua coma uma mocda de troca utili prioritária de definir os can 
tada para garantir votos favoráveis. O “or- datos nos Estados, inclusive camento see” o criado recentemente, 308 gOvemos estacduais. salvo fundo Rodrigo Maia presidia Câmara e. Uma ou outra exceção. De acor- 
ria sonho de ser “preler: Em tempo do com à propostas recorde le aprovou a PEC do Orçamento poderá indicar candidatos que impondo e comegulu aprisionar o ora. Me pareçam Úteis do projeto de 
mento federal é lutar ainda mais ações reeleição dO! 
do Executivo. 
Ideologia não resistiu 
Quando se fala de dinheiro, ideologia 

fica de lado é Mala aprovou a PEC em dois 
turnos, em duas horas, mantendo 0 “gi. 
lo hoje tão contestado 
Abuse euse 

O STE tem sido usado para moderar a 
atuação dos demais poderes. E é nl que 
Mala apostou ao mover ação cu 
dos precatórios 
Confusão 

Mala sabe não haver afronta se 

clusive outras PEC. 
Precedentes de sobra 

Fundeb, Ausíio. Emergencial, prote 

ção de dados pessoais, entre outros assun- 
os, focam tema de PEC votadas remota 
mente, tem contestação. 
PP não “cobriu” 

O partido Progresstas (PP) não “co 
briu" "a proposta, por esa razão pres 
dente decódiu que vai se flar ao PL. 
Quem vai dirigir 
No ficou caro é espaço formal que 

Coma Neto vai reservas a Bolionaro na ocupação dos cargos de direção partidria 

ra a PEC 

reg 

presidentes estaduais dos partidos. 
Preside procurações que dão à ele Total sobre suas decisões. 

Enem não têm motivação “ideológica” das. 
“duas uma: é lorota ou pouco caso com es 
tudantes e descaso com educação. 
Pode ser decisivo Lider do governo, o deputado Ricardo 
Barros (PP: PR) disse esperar ao menos mil 
prefeitos em Brasília para dar apoia à apro 
Vação da PEC dos Precatórios viabilizar o 

Bolsonaro nas arábias 
O presidente jair Bolsonaro fará uma série 

de vistas a países árabes. Começará no si. 
do (13) nos Emirados Árabes Unidos, depois 
seguia para o Reino do Bahrein fnulmente 
“o Cata, ente os dias 17 18, 

segundo o Conass. Folo menor nd 
mero desde março do ano passado Asi Bras para milhões de necessitados. 

Sinuca de bico 
Os eventos cultarais estão numa sinuca 

decido do secretário Má 
rio Frias de vedar “pastaporte da vacina” 
de bico cor 

Sem muro 
32 amos nesta terça era Completa 

(9) a queda do Mauro de Berlim, simbolo fico 
da repressão e do comunismo na Alemanha 
Oriental que ficou de pé durante 24 amos. 

“em projetos financiados pela Lei Rouanet. 
Afinal, o incentivo não é um “re 
Jam benefício sujeito à regras flsadas pela 
Secretaria de Cultura. 

Susto na campanha 
“Ao une Fera era de do gov ta Abd € code o povetador Orestes Quércia que. sem emp 

punha temia sr derctado Bope é que o pec de Bo Preta Mano 
Ate era se concrete na mea 

Pensando bem... 
ariou-se a teoria Jarídica da Herdade 

pla e oa, desde que seja silent 

base Quércia Io para Antunes "Soube 
da sua candidatura, parabéns. Conte com 
nt” Aldo quase tem um infarto Quércia eo acalmb lo Tenho algo melhor para 
você” De fato ee fi leio ice governador 
na chapa de Lulr Antônio Fleury Filho 

Imóveis: venda pela 
internet até 20 de dezembro 
Interessados em comprar a casa própria ou unidades comerciais poderão ir à 
página da Caixa Econômica Federal na internet e ver oferta de milhares de imóveis 

Aê od 20 de detento cs irado em comprar oa ppa ou tmldos oe podro tr à pé a da Cita Ecos dr (cab) na ir, é permeada Venda Online de Im Cai: vera ra de aa de Ie de pr Pride da não para end dit, com condições especias de dn e de amena Segundo à Cata estão sn lerdo im em todas as es do pel com ls at ds ego de eco As vás ado dor de pendicis par o cpendo om o banco 

quitando dividas como com deráser contestado por meio. 
dono « Imposto Pra de um corspondeme tar + Tretas Uia IT cio Cata Ag tdo pende é à dt da com. cent ecl e opções 
pra. do escolher o immbrel 
desjado o itreado deve 
Aaprexentar um lance a parti 
do preço minimo mostrado 

Página. Será. considera 
da vencedora a proposta de 
maio valor no momento em. 
que o croodaetro for serada. 
Ô vencedor terá avisado do 
resultado por email 
Intermédio 

Corretores. credenciados Caia podera et Pr mst case 
financiamento, o negocio po. 

do prencer a proposta À Coendo do cereor te Paga pelo banco À la do 
Inermedidore haltado tá dsponia no ue Imé- veis Cala. Dependendo da 
end do cliente do vale do ve o comprado pode 6 anca 6 ira co Nha 
ue operem eco Fu Jo 4 ari do Tempo de Serviço (EGTS), incluido à 
Programa Cam Vende Ama edu o as Las do So 

Em relação so SBPE, até 
109% do valor do imbvel 
poder, der Enanciado com Pro de sê 35 ano. Quem Opa por ua modldade oder quatro nas Secrédio: Taxa Referencial 
TR), Poupança Caixa (d nha operada cur recursos da cadereta de poupança). 
linha corigida pela inflação otica pelo Indice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) «taxa nda ms do contrato que ndo var, 
O cliente poderá idenuficar à opção mai adequada ao per (toda au matérias 
o da Agência Bras) 

Guedes: mercado digital 

para modernizar Mercosul 
O mino da Economia. na Construção do Mercado 

Rego um vero 
vital promovido pela pr 
enc prtempe do Bra 
bo em paca 
Comin Econ 

Paulo Guedes se oem D 
(8) ue o mercado dig é 

delegação global "Te (Cep) Segundo o ministro, 
oque inha a pegada o pues do Merc tive 
ga; a, ore rar um ram uma vio antecipotóia 
mercado trate moderno na ração do oco em 199 
para os negou Guedes para mlhrar acompetti 
alo na abertura do sem. dade de seus mercados, mas. 
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Cola. A Esoa Púbica de Audios da Va das Artes lançou ontem (8, o ea de seleção de 
paciigantes da sera turma do Casa de Reação em Auioisual Uma das principais e mais. 
anbgas formações da Va das Artes, a curso tem ração de ds anos e  ntramente gratuito 

à INTERIOR 

Moradia segura em Granja 
Na dltima quarta-feira (3), a prefeita de Granja, juta 

ves foram construídos com recursos próprios quando, 
em 2019, a então prefeita da cidade, Amanda Aldigue! 
(PDT) decidia não realizar o carnaval daquele ano e pro- 
mete a construção das cass para a população, stitude 
que repercuti positivamente em toda a mdia nacional 
Às famílias beneficiadas om os imáveis populares viviam. 
em situação de vulnerabilidade ersco social pusíveis de 
Serem atingidas por alagamentos. Na pac. a ex-prefeita 
havia prometido à construção de 52 asas. Surpecenden- 
do posivameno, a pri lana etrg 6 imóve 
o totade 12 a mais do que o divulgado inicialmente. 

PT 2 e esp va q rt me mm 

PROGRAM! 

TE monniasso 

Saiba mai 
“São 64 famílias que agora tem seus lares seguros, e 

“es, contento e com conorto! Mula alegra em estarmos. 
roalizando essa entrega Todas as casas foram constru 
as com recursos próprios da Preitura de Granja, o que 
Toma esse momento anda mais especial para nôs e para 
os que estão recebendo”, destaca a prefeita. 

Parlamentar em destaque 
O Deputado ones Ng 407, x rei do mundi, prestigio o ereto de en chaves e e manieio: "muto Doe ter asa 
rançade que o povo de Grana et sendo bem cuidado. és ex pet, Amanda, tal pefeta a população por mal eta conquista Eloa 
More Alguer que é o marido da Jovem e dinâmica prelo 
Entre as melhores 

jovem prefeita do PDT de Gran 
Publicidade, Promoções e E 

1. Als, a festa para homenagem aos preeios. 
e prefeita agraciados (a) com a homenagem será no. 
próximo dia 22/11, no Lá Maison Dunas. 
Crediamigo no BNB 

As entidade que desejarem se credenciar para 
operacinnaliar o microcrédito produtivo orientado do 
Banco do Nordeste (BNB). o denominado Crediamis 
têm at o próximo dia 12/11 para se inscreverem no” 
processo. Ou detalhes foram apresentados pel gerente 
do programa, José Valente 
Importante 
Ô gerente do Ciediamigo, josé Valente, revelou aos. 

jornalistas que poderão participar do aguardado pro- 
jeto, ou seja, do processo bancos de desenvolvimento, 
cooperatuvsd centrais de crédito, agências de fomento, 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 
(Ocip) e empresas simples de crédito 
Credenciamento iq qu à linsiá peido fr o 
de ao fes Va Ema comjaoea Pedi 
casei gich ou por melo fico trave de exvlope 
Endereçado ao BN e à Comendo de Credenciamento, a Av Doutor Silas Stamguba 700, bloco EL Bairro 
Pará em Foral. Todas às empresas que ema nifesare e lorem ablitaas estro ape a serem eps pare a prtção do nervo de ea 
Rj ari een 
Mais informações: 
e-mail antoniovianafoestado com.br 
marcossaraiaficostado com br 

HOSPITAL, GERAL 
Centro de vacinação da unidade 
contempla cerca de 300 pessoas 
Equipamento da Sesa na Capital, ponto de referência para Imunobiológicos 
Especiais do HGF atende pessoas com doenças crônicas ou comorbidades 

pelo Goes 
Do do Ceu há tb meses o 
Centro de Refestcis para 

Além do GF ias também conta com um Cre desde 1993, 
“ao de início do projeto o Mstório da Saúde 
“congênitas cu adquiridas que unidade é aberto ao pico. 
aletm o siste imunológi Nono objeto é descente 
co, como, por exemplo, HIV/ . tar o atendimento que já existe 
aid clacer. candiopatia, dia. no Criedo Hospta lan A 
des meiu e perensd” bet Sao (Ha) e ampla cue 
Conforme a gestão do hos- — beneficio população: revela 

Outro pertl comemplado 
pelo Hospital Geral são os 
Pacdemes. que apresentam 

zação para esses pacientes. 
que não be adequam às doses. 
padres”, pontuou 
Funcionamento 

Com serviços. gratos, 
porém, com à necessidade 
de prescrição médica - seja 
de endimento público vu 
particular — o Crle do HGF funciona de segunda a sa 
do, das 7 ds 16 hora. À adm 
tração do hospital alerta. 
também, para à confirmação. 
da necenidade de aplicação 
do munobsolgico especial do. 
Ceara. Além dia é preciso 
apresentar cartão de vacinação e documento oficial com fot, 
RGou CNH, por exemplo. A implantação do novo 
eguipamento integra o po to da Sesa de ampllação dos. 
serviços de imunização, se 
gundo a pera e amessora cnc da Célula de Imunia 
pão da Sea, Srama Elartat 
“Estamos decentralando 
com o HGE pura faciltar o aceso destes pacientes a es. 
sas vacina, para que fiquem 
abertos e proteidos: reitera 

Matrículas antecipadas para a rede 
municipal de ensino estão abertas 

Do do Espectro do Auticmo 
(TEA) e atas hublidades ou 

Está aber, at o di 1 de amegurar. previamente a o 
gualtação dos sports e re 
cursos de scenbuhdade fi 
ce padagógica À Prefeitura 
“lenta, abém. que, mer 
mo com o período de matr 
cola amecipadas, os alunos 
podem er matriculados na 
tede municipal em qualquer 
ir De acuedo com a SME, à 
anuência do Laudo ou reto 

so vala a marca io 
da que o documento pode ser 
aesentado— posteriormente e caborado por uma unidade 
aucaional que possua Aten- 
“dmerto Educaconal Espec 
Hado (AEE) À pasta iba, 
ada, que as primas etapas 
cd mutrcuo de alunos que 
pretendem ingrear na rede 
Taca no ao que vem de. 
vem ser divulgadas em breve. 
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E S INTERNACIONAL “Ecs, EEE 

Barack Obama cobra 
liderança do Brasil na COP26 
Ex-presidente dos EUA disse que espera que o Brasil, a China, a Índia, 
a Rússia e a Indonésia liderem o combate à crise climática no mundo 
Em passagem pela COP36 . sobre as empresas, deixando — mais ambiciosas de redução senhas”; ee se lebra que “o 

que provocou aglomeração de comprar das que desres- . de emisões de gases de els cinismo é o recurso dos co. 
Tecorde nos. corredores é petam o ambiente ou não vaades”: “O combite à crise 
lotou um dos maloces du-. amam para preservá-lo,esu- chmica não se trata só de 
ditórios, o ex-presidente geriu sos ativistas que não se 
dos Estados Unidos Barack. bolem dentro de uma balha 
Obama, disse na tarde desta "Não adianta pregar aos 
segunda-feira (8) que espe- . convertidos nem só se juntar Ta que o Brasi, à Cha, 2. aos que já acreditam na cr 
Índia, à Rússia e a Indoné- . se do clima. É peciso ouvir 
sia lderem o combate à cr. os reistentes, entender suas 
se climática preocupações é encontrar as. 
À aliemação foi eta em. formas de que eles sejam me 

discurso no nos atingidos 
al de cor A afirmação foi Psi md 
a transiormo feita em discurso 

icdao es nO qual ele exor- Foo. ERES e dpi 
Nos “pode alo goal da pe sas o aiguaé Er dede dra 
unção pe e ada 2 pera ora pl qua ca forem. ga no ao sida cut ma cima creo Ei pa a cla “Ye o loco ne cao pon ns aa ls dependa pus insana ap di. Ro adote vapor coa de reco cam a EN anrmaç ola terei Jntveções Ca tinda do vcinbies Brincadeira dedo peida preto US acido cs 
Fipe ae cdr o Pe gado espe, ds rara va CO es o US SiS paanta Sepaa cp eps om de mo vie pr tri, Chima ci o a. To E tendas TA Moe a dço ar Trade Po dem bes mens Comb e Tac pedia de ma E ai efe pe Te Ota Ecs ei nim pa a quo bd pr es e epi ts 

cs principal atores da cr dé Ehmátca: “e tm ter responblidade E 4a 
gene que está TRT ps ndo T mensagem para ele, é cle que val eat nada 

China: maquetes 

de navios para 

treinar disparos 

mostraram, neste domingo Segundo o Instuto 
que a luna construls.— Navaldos EUA, o com- 
maquetes em tamanho ea! plexo foi usado para testes 
de um porta-aviões da Ma- . de misseis bulísticos. A 
rinha e de outros avos de. análise das Imagens hist. 
serra dos Estados Unidos. ricas de satélite mostra que 
Bo deserto de Xinlang. o modelo do porta-aviões. 
Os modelo. posse. fo cnastruído Inleialmen 

mente desenslvidos para. te entre março e abil de 
servirem como objetode 2019; diz o relatório do 
treinamento, redetem os. Segão Passou por várias. 
esfrços de Pegulm para. reconstruções e fa quase 
aprimorar suas deftas totalmente desmontado em 
contra forças navais, espe... dezembro de 2019, Mas o 
cllmente americanas. vis local vit a funcionar no 
toque as tensões conti. final de setembro deste ano. 
am altas com Washinglon ea estrutura estava prtica- 

ão de Talvane do mente concluida no início 
Sul da China Os de outubro” 

registro etos porsuéites Questionado nesta 
da empresa Manar mostra- — segunda-feira (8) sobre as. 
ram maquetes em támanho . imagens. porta-vos do 
real de um porta-aviões Minttáio das Relações 
dos EUA e de pelo menos. Exteriores chinês, 
dois destro constru: Wenbin, disse não 
as no que parece serum ciente da situação. No 
mono complexo multar em China os programas de 
Tabdamakan, um dos malo- . misses amtinavios são 
res desertos do mundo, no. supervidonados pela eve da Cha” Faça de Popuetado Estela de Liberação do Imagens Bo (PLARE nao em of também Tag De cor dm 
mostraram uma ferrovia o último relatório anual 
de seis metros de largura do Pentágono o PLARF 
Sobre a qual havia um alvo conduziu seu primeiro 
do tamanho de um navio lançamento de fogo real no 
To que segundo espia: Mar do Sul ds China em 
dista, pode ser usado para. julho de 2020, 

na maca es ce o Pra as Cr a 



O ÚLTIMAS 

O do motors da aero 
ve que al e mato à câniora 
Marilia Mendonça de 2308, 
na seta fia (5) encontrados 
pelas equipes do Cipa (Cem 
trode investigação Prevenção 
de Acidentes Aronduten) na 
ande de ilhado (6), oram re 
movidos nesta negunda eira 
8) de Pedade de Cartinga 
(MG) Um dos motores fe 
tirado no começo da tarde, 
o outro, que estava ubmero 
em um loca de df aceso, 
oi resgatado poco depois ds. 
15 Ambos Já focam pura o 
pílo da empresa responsável 
el remoção Um dos motaes lu pela 
cachoeira após impacto do 
Aida, Como chove na ma 
rd dest segundo, o nel da 
gua ame, que fu 
tou remoção, á o otro cd 
em uma dra de mata fechado, 
ponvlmente quando à ser 
ave ing um de aten 
no da CEMIG (Companhia 

Energética de Minas Gera) 
qe mão tinha snalação 
Trabalho 
A empresa responda pela 

recuperação eve muito traba 
Mo para retirar a equipamen 
tos devido à complevidade do 
local onde els se encontram 
Na ande deste domingo (7) 
um Deco da pola mu 
tar fez um sobrevo no o 
cal do acidente para analisar 
à da. À remoção está vendo 
eta pela mena empre que retirou os destroços dos avião 
da cheira Fere 

Os motores eo restante da 
aeronave serdo levados para 
o pátio da empresa que re 
a o serviço, após o corte das 

encaminhados 
para o aeroporto do galeio 
o Ria de Janeiro na made 
ua desta terça-feira (9) onde ficará em tm hangar 
para realização de pecas 

Tam EH j 
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eim comemos OM 

SP: sem registro de óbito 
por covid pela 1º vez 
Estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por covid ontem, 

informou governo estadual; estado foi um dos mais atingidos pela doença 

O estado de São Paulo não 
registros nenhuma. morte 
por cond-19. ontem, 
mou o governo estadual, e 
gundo atualização divulgada 
Às Tah Ea é primeira vez 
que os óisios foram rerados. 
desde primeira mare rei 
trad no estado pela do 

O estado restos que 
“habilmente, durante as 
segunda eira, o dados di vulgados so abaixo da mé 
dia semana, Já que os mu 
ipi regtram os bi 
no sitema ici Sep ipe 
“o a um atraso próprio dee 
cena, sis dado acabam 

359 novos casos, totalizando. 
4413241 dende o início da 

de unidades de terapia io 
temia (UTI no estado hoje 
É de 24,5% e na Grande São 
Paulo € de 313% Há 301 
paciente internados em todo. 
Une 16 em enfermaria 
Pós-covid 

Em too de 40% a 6% 
dos atendimentos de equi 
pes do programa Melhor em 
Câm, que realizam atenção. 
domcita no Sitema Duloo 
“de Saúde (SUS) estão reação 
ado quadro de pós-covid 
19, À estimativa se Dia em 
uma enquete com equipes do 
programa e foi cada ontem a pla co 
de Atenção 

CORONAYÍRUS: 

Ata e ocupação do eos de unidades e terapia intensiva (UT) o estado hj é de 24,5% 
Miniéro da Saúde, Mariana “tando que “parte dos aten será publicada hoje (9) uma. 
Borges no even que come... dimentos realizados. como . portária permitindo a entra 
mova os 10 anos do Melhor inventa podem ser na ver. da de mal 116 equipes no 
em Ca O programa atende dade de cond 19 programa, que conta. hoj 
pacientes de toda as idades com 117 mil prolsonais e 
com dificuldades de loco Cerimônia mais de 1.6 mil equipes. Em 

O mito da Saúde, Mar 2021, foram Invetdos R$ 
lo Queiroga, participou da . 540 milhões. no programa. 

complexo cerimonia, ralada no nt “Ninguém mais duvida, da 
Mariana Borges testatou tuto Fertandes Figueira, no. importância do Sistema Unk 

que paciente com sequelas. Rio de Janeiro, Além de pre. co de Sad” de Queiroga 
de acidentes vasculares ce tar solidariodade sos familia. Ao apresentar dados e à eba (AVC) represa. e de quem pende cs cs. tória do progra é sus lo part de olendamen- des quetdos para à COM, ações coordenadora Me vos dor ltmos dot anos. Quarog destaco compro. ln ore destacou que o 
mr a problemas ao Ee. que sobeviveram 4 doença la uma abordam mais 
“eme. A cod está em & comem com seque. humanizada além de per eco hogar É uma doença. Temor soar sequelas tr que né equipes red e ce pacas mceta de 0 cometa e que vivo po 

cuidado e cu cuidados ce: Agência Bra)” Podem der mc: die 

| 
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Dólar sogunca.tora 
R$5,540 (A 33%) 
Bolsas Na segunda-feira 

Prefeito apresenta programas de 
segurança alimentar na Câmara 
Prefeito de Fortaleza José Sarto afirma que já tem R$10 milhões parao | am ” 
combate à fome, e que vai ampliar distribuição de cestas e refeições todo do Cla Use) cos 4 dera e og O 

Biro o total de 84421 mo... de Serviço, que inclui salões 
vas, constituições apenas no. de heleta, restaurantes, dentre 
periodo de janeiro à outubro diversos outros. Em segundo 
de 2021. Ao comparar com e freio lugar, eo o setor 
“o mesmo momento do ao . de Comércio e indir, com 
pesado, calcula-se um acrés. 34021 9.15 respectivamen 
cimo de 28% de empresas a. te. Os números eso progre 
mais em todo o Estado do. dindo à medida que 0 Gover 
Cear, Dentre todas as aber. no do Esado avança com à 
tura, 6727 foram apenas no . vacinação cotrao Covid 9 € 
mês de out era luncimameno de 1 

Os Mierempreendodores . dosos vetores 
Individuaio (MEI) seguem O Comércio Vargjita de 
marcando presença em Va. Arigoçdo Veturioe Ace: 
pote considerável da cons- rios foi à Casicação de At, 
iuiçõs no. estado, repre. vidades Econômicas (CNAE) 
sentando 79296 empresas. mal aberta desde Janet tê 
de janeiro a outubro seja, o mês de outubro de 202 

O pref José Sarto pt 
pon ma manh de ontem, da 
Comleência Vozes Retoma 
aa eliana pela Câmara Mu 
nicipal de Eorialea, que eve 
como tema “A superação dos 
desafio eonfmicos pós pan 
ema um esforço conto 
entre Lego e Execti 

ato lino que Já tá 
cu articulações que está 
mobilzando à bancada fe 
ral cearense para sensbliar 
deputados e senadores sobre 
umpência de medidas e destina 

o paro comb SE en Cag Sgui . Pt Eo aCa aão Md ac qu as oscar da ds ado prado senda do aero ; De Ro o Loma 
milhões, sendo R$ 7 milhões brado, passando a R$ São 400 mil ota Des, com duas milbol- 7282 foram regstn da, está o Comércio Varejista are rabo | pn e Dra e Comte rd de 
recmenposmdo senador dobro, aleançando send seleção de 1.300 ageotes do é o tabu que vem de sol com LA 
Chiquinho Tela (DEM) mento de imilíamilias BÁSICAS NO MÊS 6 (otro para minimirar à cer pd Ja Eq hs ento 

Vos ds paimmae, em re de pião soca com do neces com. 0 3 na rca e er rm edi 
Ts quina de res Ne 58 sr oo ClstriDUÍAS pOr ferra mecãa tura como também de for... parado com 2020 que teve um enção pec os det de EE bas om Capacitação a rs peão“, pra Me pi ácaro “nadas a 192 pes dia pela Prefeitura 

São 400 ml cestas básicas refinanciamento de dividas, no mês e ml reles dt. adiamento de trbutos e mu dg Fortaleza. “o Programa ovetude .Ínios de uma plica do Es. ção do número de eções 
Deda por da poa Petra. pensão de tata: cen Diga a ta coca ada do Cr que vi me. em 221.08 nerd 
de Fortaleza, Mesmo fazendo vo no empreendedorimo e MSMO fRZONDO ml jorens mé 2024. O pro- lhoria do ambiente de negó- aberturas mencs os de fecha 
tudo a, ando pesebemos.micrcrdio soe o progra Jeo bc estimular a mer. cio” fa o vice residem. mentos — de emprendimes que o et demora in. ma Foreza Capacitar. BUDO ISSO, BÍNCA ão no mercado de trabalho, de acc Cao dg e noeado é pod 
a er oe | ont an. paroadiamnos quo 1; fre isa Cela aidaeias (io eras ares: “loiça do ninaia ns 
di co op ci it Gi (eos Sucre re 2021 já é 0 ano de melhor 
pa ode Voo cover oa VS co preciso fazer Cuicensco sa movimento no Pecém Ja com lodo, sem exceção ces de fama us ms pão O leo ar metade R$ 0 mus O oro do ct co 720 tondadas o recorde 
Proteção social a capital do Norte e Nordeste. José Sara, Dara doada dO o en Para Enão dl ais melhor dsenpe. pref do Fetaera os Matos (rs 18100767 toneladas logo 

Proeina amplo o Gar. renda nene q crime. fem rece. “me remada é a cof 
ma municipal de truicnem. EduCAÇÃO dee ri ir) diga a ra np a ra 
cia dies de renda voltado No neior de Educação, o TH03S  profiaona “que iva para conrução de uma . pas detenbrcadas é 876793 . do novo temia, O nim rapina pro tc à Gi. ati ml tt pda mg er di Cons ombro por e jd sol prdo 
deco eco do Tesouro Fo de 250 ml cipe e Oral. ic da rd maio À os no Bru no eo add do ro ba Maniipai O valor do msi bles para os estudios Sação do programa Beta (D imnamnimcmir Tor Ene as piscpas car Emrde es speranos Iodo 

Ceará marca presença na Missão ===" 55" 
Web Summit 2021, em Lisboa 552 ces 

Estava na comitiva do 
Portugal, a presidente 

Sima tt | EM DEFESA DO 
esteio | CrediAmigoo 

3 Cor marcou presença 
ma Mão Wed Summit Lo 
boa 2021. Trata-se de uma 
miado de negócios, tecno 
Joga é inovação que prete 
de conectar startup e em 
presários brasileiros com o 
Eeossitema” empreendedor 
“e Portugal considerado um 
“los melhores da Euros. 

O secretário executivo de 
Comércio, Serviços e Inova 
ão da Secretaria de Desen 
Volvimento. Econômico. e ACAM, CE. MS, ME, RR e 
Trabalho (Sedet). li Ca... Missão de ppóios conecta emprsáis hasos com Pora. RS, além do Distrito Federal 
valcante, participou, na dl “Momentos como ese são 
lima sent feira (5), do WOb . avançando para o futuro. rs” disse jáio de grande importância para 
Summit 2021, onde apre. À jornada do Ceará no O executivo da Sedet vi. o projeto. pois conhecemos 
sentou o Programa Clusters. Websummit 2021 valeu a itou o Porto de Sines, onde . iniciativas que outros países 
de Inovação pena. Muilo bom ter 0 go- saem os cabos ds Elllink, estão realzândo para fvo- 

De acordo com fábio a. verno do estado e as pre. os dois úlimos instalados . reser à constituição de no 
participação do Cesrá foi feitura de Fortaleza e de em Fortaleza. Com eles já . vor negícios, dise Carolina 
bastante estratégica e efti- Canesia, 0 Sebrae CE é O são 16 cabos submarinos Montero que também part 
a, pois permitia ampliar a . ENE representados à altura. que tornam o Ceará o 7º. cipará, durante a Missão de rede de relacionamentos e . Ns temos um dever de casa. ponto de malor entroca- . reuniões Com imestidoes é 
mostar em Portugal que & . enorme, é verdade rias com . mento de cabos de fibra Gp. fará visitas técnicas ds star 
Ceará está se preparando e . foco e disciplina avançare. tica no mundo topa porreguese 
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ET. ECONOMIA AC A o ee 

= | Mercado de energia solar 
Reconomia |Se populariza e cresce 63% 

Para instalar o sistema em residências é preciso solicitar 
homologação do serviço junto à concessionária de energia Veiculos: pior outubro em cinco anos 

ape tica gds da e pera spa nd dna fis |) o pal pa pr it o do Edo da Co : oe pera ut Cio do o Ge A EEE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO? de poi tás lo. cais in Tae |) Jade cp crua Cone ti é — CONQÉ DEHO! é Pee ni coesa ct | da ecos Td q o Re cui ma 
fobcicados 1776 sei, Esa relação a asterubro, fol verificada hidrelétricas, principal fonte — um crescimento emu grande PE o preto à concessionária pro anúlo CESTA pac ps | Midi ps ce q pa 
penca dem Sds | q em cido res nice ode E na ue 
aolongo de todo o ano que ve, já que por aqu.a fla de | Jia pá cota de lar mono da Td mi pa te a od 
semicondutores afeta até emissão de cartões de crédito e age gui o peunido que pago Comando e A micsênions neta só emo de cars é procorado alerts pra. cogu as penca vão pe dé alemmdo dies Samoa | ir our or aee que po te R$ 16 ml Já uma fenda a clárica, A bondlogção A iundad desde jan, LA milhão de ve “Seguindo dado da Agência ale a redação d eng . coma memas quero postas. dem Upo de dee é por eram produidos, uma compara | “nacional de Energia lévca ri due ns cm vm do coma a ade ar air epa a cm o mero periodo do amo pasado No Emuto& | Ame o ameno na qua Ada tepando pec. cade ISA o ec dos dm po mom de 
Anfve não descarta a poildade de ce crescimento | dade de Imbves Isaids teta Patge do dee rs 2 pl de 350 Wc Itlção do Pee 
rd ei anil antro pecpefe te do sistema por radiação solar ma é que ele oferece segurança, — um custo de R$ 57 mil Ambos. taíco, bem como das pessoas. 
ea art jrho de sumentor 63% no país. Entre durabubidade € huixs custo de os valores já com a instalação — que re-sidirão na casa. capo ei que pareça — im us preço; à ponto de | Ge jneu € 5 de movem muntençã “O eme pec. ds plcs oie. 
agro de entrada já belem os R$ 100 mil. Indo mais | pro do ano pasado forum be que funciona e indica para. Para da mublados ou de COMO funciona? E pese preço porque le quem poe da | perdas 135.380 conenbes o pese porto ae cr, nos caos ds sema O painel car instalado 
É como os combustiveis aja preço que (oro volume de | em rddêcias pelo pala Se cura nen É uma eonao que ndo tica Bateria de no telhado das css é capaz 
ndo mudará ão drutcamente como no perde | comparado ao mesmo pe. ma quociente solorgo .armarenamenta à ecrãs de core à a do sl em down. Ou seja, com preços nã altura comprarcatro | no dee ao, monte dita am deter um qu Jr e pa da ee ic era ló de fora de 
ponto dra [pd cm rca a saltou para 205.225 novas pamendo durável com garantia garantido que haverá forme corrente contínua Um equi 

Instalações, que representa de 1 a 2 ano é peração que. Cimento 34 bars por da. de. pumenoin-veror cnven a 
crescimento de os vaia de 25 a 30 ao ou seja. uma onte de outra. O me corrente continua em corte. 

Além ds agudo a o cede competabendo que. mo funcionamento se dá du te alternada, o que posúbilta 
Pressãoamenos Combustíveis Ames, existem mus 494 emil usulruirá pelo menos por 30. rate à noite. Ainda há opção. o funcionamento de eletrodo 

O ONS decidia sus O Congresso provmogou. | consumidores da modlidade . amo sem contar o bato custo. de Um sema que pode om. mésticos por exemplo. 
pender a compensação por dia,a MP 10602, | pelo pu. Anualment a de- da manutençãexpcou tar com uma ou mal baterias, Mesmo em dis sem so 
financeira pura indústrias. que trata da comerci pender do tada a enrga que são capas de armazenar. enero é consumida normal 
economizarem energia, lização de combustíveis velar pode mer instalado em Instatação energia lar para utilização — mente, já que a compersação é 
plantado em setembro porrevendedor vaçjuta. | dee reside cume com lts De cnedo com epeclatas, . cm momentos sem sol realizada pela energa coen 
para ajudar a poupar água. À media, publcada no que variam et RS 1000 RS a instalação da energia solar cional. Sea ração de enero. 
O operador alegaqueo Diário Oficial da Unida. 15 md. De acordo cow Hanter para uma familia com quatro Homologação valar or malor que 0 consumo 
abastecimento melhorou abr a potabilidade de Pena engenho dericida e — pesa que cone: cm mê Para Inda sistema solar aca ecra str al para 

“que os postos vinculados | “ditar de ração dura da 00 KW por be lousa. em rsdâncias € preco ai a rode da deriuidors e gera Teisbutdorespeõco | “do Sec d India de do se pad e 550 WO . car hecingido do serviço um ct de nega que rh 

que o valores pago nem. 
rea qe sedan Economia Sepundoo CONS, a melhora faco. naves regdamentação 
cds dicas, etvidade deações ementa “prime deenengaem 

É | fe | 
24 motivaram à decido. será feta por deceto. 

E EEE 

E 
Em 

Caras 6 nao Cor rar rn one er ri ps Ernani a a ndita de moagem Com o estado de out, SE EE EVEN Comatasa & À nacist Locação 
o lerminal registrou movimentação acumulada de o E PE Ca e o ae Le 107 67 pos dez primos meses desc an. doe TaçÃo ta ri Pro No aa, 06 31 ve Som 

EE 17 no 6 dos womaLIoADE 0a Licitação: preço me sós o S03 086 2U-€ rio. 1 O er paso aaa Tara PST e SNS Novas empresas, Jemporários 
Entro janeiro e outubro O fasaí Atacadista está 
do 2021, 98621 novas com BB vagas temporárias. 
emprosas foram constituem aberto para o periodo 

Pra e Sano OR RES Be RENO PO É De FNDE N 
Ec nene Ch Especie Exmettes no 

idas no Ceará, segundo a es poda à a aco «vo ri DA GOTAÇÃO Jucec. o comparar com ncia ca 2 ser ces 108 nero ECON 
qual perioso do ano pas- Elo ne oeseea. 1/9 31, Cura SEM IRC PESSOA 

ca o e Om pen, A e AGA A 
Erenarántos: cem genro O Crea ee pe Eco Elst onda mac EoesÁio EA A MAG (o 

do, acta um der. ain Soares Paran Elma de 20% de empresas. gaba, Messejana, Caucaia, 
amais em todo Estado. Juara da Not, Sobra 
er das sabes, Maracana e Iguatu para E devota cu ns e 27 oram apenas na bs versa funções, co Ega a a a 
de outro O picromrs. operador de ata rpo. enddores incas” it de mera, eos quom marcando presença ar do perecives, être 
is cons epa 0 itreatadas devem dertndo 18.06 Gmptcas . cagairar ecivamente 
Jane a outro “BO. no it ip /rran- o lol das errada” dead comefempregs/ ovas negicios. aba da 16 denovo. 

Juros eum cre 
cimento menor da economia no prximo amo Para Índice 
de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) a expectativa do 
mercado para este ano subia de 9,17% para 9 5% Ft 31º 
semana seguida de aumentn segundo o holes Focus 
Mais informações de Rubens Frota: 
e-maik frotarubensfgnacom 
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ESPORTES 
Comecação O nica Te conocuo apero Gs Vogais cn para o gde Lx Vir os 
rms ds as da ção rs Emis Sia ra Ca do Cr eim det ns 
penar, as o Ba cor ue a e nm ur tenção rc mo pedro 

Seleção começa a se apresentar 
para jogos de eliminatórias 
O grupo de convocados para os próximos jogos classificatórios para a 
Copa do Mundo já começaram a se apresentar no último final de semana 

O Er Se oradores da 
seleção brasdira pars as 
“duas próximas rodadas das 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo do Qutar começou a 
de apresentar na nele deste 
domingo (7) em São Paulo. 
O primeiro Jogador a chegar 
fot o meia Phlippe Cout. 
nho, que entrou em campo 
com à Amarelinha pela dl 
ma vez em outubro de 2030 
e voltou à ser comuncado sob 

Também cone 
done da delegação em G 
rulhos, o técnico Tite terá 
um problema para resolver 
nas Próximas horas o 2x 
giro Lucas Verstmo dei 
Xou a partida erare Benfica 
é Braga, pelo Campeonato 
Português lesionado aos 35 
minutos do primeiro tem po. O pê direto do Jogador 
Convocado para a seleção 
ficou preso no gramado é o 
joelho também lorceu Agora 
a comladotdenka prectard 
faser uma nova escolha para 
a tag Entre os raguelros 
convocados. recentemente 
por Tite esta Miranda (São 
Paulo), Lto Ori (Red Bull 
Bragantino) é Felipe (Aut 
co de Madri) 

Na época da convocação, 
o coondenador da seleção Ju 
alho Paulista informou que 

primero ata que ez a sua apresentação fi atacante Paige Cotia que joga pelo Barctona 
ds Jogadores que atuam em 
clubes nacional seriam po 
pados por casa da reta fal 
do Campeonato Brasileiro, 
mas abra uma brecha: “Em 
caso de lesão ou suspensão. 
por cartões imaremo prr. 
Eogativa de ovocar aletas. 
do Bras se entendermos o 
melhor pará à vaga Este po 
dera ser o caso da vaga de 
Lucas Veriimo 

Outros convocados por 
“Tue chegarão o longo de 

ta segunda fera (8) até no 
máximo terça (9). Apesar 
do pesso ong, já exe um 
trenamento agendado para 

tra à Colômbia na quinta, 
de 21100, na Neo Quimica 
Arens 

Na volta do Bra estão 
previsto ré das de treina Bentos na Academia de Fu 

tebel do Palmeiras antes da 
viagem para San Juan, onde. 
Jerdo Jogo contra a Age 
tina da 30R30, na lerçato 

6) da semana segue 
Caso à Brasil vença às duas 

partidas, pode sacramentar 
à casficação para o Mun. 
dl de 3022 O Brasil tem 
31 pontos cor de vitórias e 
Jam empate em 11 jogos mas. 
Eliminatórias. Os Jogos de 
novembro são os últimos da 
seleção neste ana 

ESPORTE 
AMADOR 

Ridículo 
Eu estava na Beira Mar tomando o meu ulque quan 

do de repente para um seno já com 90 anos. Faria 
cooper, nada contra. Agora usa um brinco de argla na 
orelha esquerda e ainda usando uma sunga, é demais. E 
ndo é só ls não, inha uma tatuagem do Lado direi da 
bunda. Pedi um táxi e fu embora. 

SALONISTA Um mota sério e responsável. Robero do 
Ve comendo hoje o ht cesree.| 
Nada contra 
Po so também Ido. Mas um idoso tatuado é id 

eo e com brinco na orelha, por ainda 

O pen em dinheiro é bom, mas val embora O tro 
dt vê guarda com carinho e orgulho 

PROFESSOR SEGUNDO No Dl do Polessos mes bro 
oo Segundo Coste, um moço preto e sempre Alhando 
Loteria 
O final de semana que passou deu multa get 
A Loteria dos Sonhos mals uma vez mudou ca vida. 
20 mil em O projeto gado que o peet Roberto Peas Janço alado em Maraanadral gerar mi empregos 
e er relerênia nacional É port e outra ruões que Roberto não perde uma ceção, porque sempre olhou puro po 
240 areninhas 
Cano Santana val dear sua marca também no es 

porte Já são 240 aveninhas que ee implantou 
Loteria dos Sonhos 

Mai um fr de semana que val mudar à vida de multa 
gente Lutera do Sonhos é mico. 

pure du ei um praser none epa est jornalista me enc tran fal de semana Palo Conto, de um familatra. 
“cional e ds tempos do Colégio São joda. Ele é “Poa” é papo o agrada e leme colocou na linha com o “Sá Neto, netinho persa de minha coluna como 
trande craque do novo basquete. 
Felipe 
Quando veo a Vila Manoel Sátiro em festa com a clas 

slficação do Povets o nome dele me vem à mente. Ele 
fox o maior dirigente de novto futebol amador Felipe de 
Lima Santiago o seu name. 

CRIANÇA lavei no caça é a creo de sl genhendo 
Que dig o oleo que deco e nome de clube da geotada 

et  cescimeto do su tora. 
Mas normações de Siia Caos: 
e-mai: promos yaho combr. 
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E erre erererEsees OGERAL repre pare inn pe ea pn as pe 

Estudo sobre capacete de respiração Elmo será 
publicado em periódico científico de pneumologia 
O equipamento de respiração assistida está atualmente em fase de testes para versão mais recente a fim de ser otimizado 

O estudo relzado sobre o Elio, no tratamento da 
capacete Elmo equipamento . insuficiência respirstória hs 
que trata inuliciência resp paxêmica aguda secundária 
atóia ulizado em pacientes. À Covid fora da UTE um es 
com Covid-9, derá pública. . tudo de viabilidade; é a flo 
do em uma edição do Jornal. terapia Betina Tomar, que 
Braco de Êncumologa. trabalhou na equipe desen 
O periódico divulga artigos. vnvedora do dispositivo efez 
elencos. que contribuem. as capacitações para seu uso. 
para o aumento do conheci O treinamentos ao realiza 
ento no campo das doenças . dos pela Escola de Saúde P- 
pulmonares e res relaciona. bica do Ceará Paulo Mare 
das Escrito em partera por lo Martins Rodrigues (ESP) 
tum grupo de pesquisadores CE), vinculada à Secretaria 
cearenses, tem previo para . da Saúde do Estado (Sea). 
er publicado na edição deja Nosão cbjetivo fot avaliar 
nero evereiro de 20 a viabilidade do uso de um 

À equipe de profimionls . novo dispostivo de CPA 
que eonceberam o Elmo é - (Pressio Positiva Continua 
formada por um corpo mul- . nas Vias Adreas, em Ingo) 
tidisciplinar de engenheiros, com capacete, o Elmo, para 
médicos e “fulolerapents. tratar à inaulidência rest 
Uma das autoras do esto,  ratória aguda hupoxâmica 
com titulo “Um novo di- (IRA) secundária à Co-  Terapis Inensiva (UTI, dir  quisadora, os resutados do tra em processo de melho: O proj 
poskivo de capacete CPAP, . VG:19 fora da Unidade de “a pesâaional da mide sbre. estudo fundamentam o de. ramento para sus vero ceu em 

o do Elmo nas 
20, resultado de 

o letivo do projeto seelvimento de imuteriais 20. Inclada em abel deste uma. Iniciativa conjunta 
TONUNCADO APOPULAÇÃO DA TOADE DEFORTNEIADE Os teses foram reslira- — adicionais para avaliação do ano, as atualizações pre: entte Governo do Ceará, PANALSAÇÃO DAS ATVADES DOS TRABALHADORES EM | dos em um grupo formado Elmo para dem dotratamen- veem a otimização no mo... por melo da Sesa ESPÍCE € ope na oco mau ma. oz Ec rs e toc qa de ir More do ps, Fac dm dis Cn Rodar Be vom co Bi] a rc a vç ela o pa da plo e podera CU! | io ana e E mendes ya ds CO Ho) de Peniano Ca E E aa atra e gd Rb into Soo a] ps od e pc e ps TE Do Ceia ft q na e as ie 2 Ce] Pri Pd Jo ret dons Do do Si Naa Peço Sra Vaca o E tata Co Ada DRA cd pa pes aa cp pi ep ds 0) eim ano poco guia COR clear a paca pd ed poe a pen no Eds rd Cão Za e Co CP ed pa read re Ee et ota co O a da Ema do Pes qu o q, ca rodo 8a ir sc or o a dec Taim da ndo Tso desde, Cevada rm cds o 2a 1d pain nd miaidado po de Ce de Apa De pia pio pd ereto e edi Eri E pude e cm de cod ra ndo ge p= pe RAR tam mm oca mm 

rei a pac! deep rs Erros eta O fa. E 6 aan 1a ca 
ECA ps e a E Ea e x a e o o 

eg ee Sera rua a Cr a rada D al Fr q rest gr ração 

| Pasta, scr ue ac ms es gs da td o a Sad a ra to 

Você ado meus convidados para anti de segunda 4 sex 
tai, LADO, 0 meu prograa “Flávio Tier em Sae 
dade na TV Met 

coordenação de Fanda Bastos. 
Já entr, Selinha e Marco Sale, após alguns dias entre Gramado e Calmon Bento 

anierário de Marc Sal. Vistos no dal Clube, presidente Amaro Cavalam 
raça Arda, Ana Cláudia R&go e Tim. “Nono estimado colega aqu de O Estado, iv Cos tecaber o lt Le de Dur”: Daqui mea porbér.  O embalado da Rep da Cr Mo Lm ol recto Um movimentado almoço aconteceu domingo na cana pelo Det Franco da Compania Seria d Pecém, 

de Teresinha Rolim que reunia Gabi de Cato, Maria 57) Márcio Car, que o prestou com uma mostra da placa Simões Nogueira, Maggy Monienegr e Nda Barras, para demente car alguna 
ota da Ritinha. Ana Cláda Rg, Reina ee, als e Aa Cla Ferra ra de “To aa Ae eae Cama. RapidíssimaS 

“o, Expedito orgs, Maria José Vasconclos, Roberto Maia 

naves, onde o festejado o 

Chietão Corsi A manhã do último O pres soma Gerd se inscrevermoste moon ho do Fórum de Responia 
sábado, 6 fo impulsionada do Guimardes usa o conheci festialdecincocsracom bilidade Social Corporativo, 
pelo encontro das damas mento a pra nos cui Lima comitiva da Em- com apoio da Companhia 
rmtarianas, no Parque do mamentos ds jovens lamas. baisada da República da Siderúrgica do Pecém. 
Cocó para o plantio do pé Sama caças  benqueremes. Coreia realizou visita à O Cama Lhe 530 da 
Amarela Matos levaram Um dos mais coeporicados Companhia Siderirgica do Claro) va exibir pola primeira 
filhos, netos e amigos. médicos cadilogas do Pecém (CSP) Eles foram vez sta terça, 9, parti das 

Art Bro ed La Estado faria anberário Ho. recebidos pela diretoria da. 22% a final do Mis Bras, 
apanhava tuo de prt Cirino esa habitando hoje — CSPe fizeram uma visito rudicional concurso de e 
a us na coreriçãos o Reino Calil guiada pela área industria. feminino realizado anual 
dade que Lt pra de O Programa Luz no Pica- — Na foto, estão em frente ao mente no pas Ne repre 
Pes conceda ese dio eixo deformação da. monumento da primeira setanes de cada unidude 
leds da nata Srdiçã do Festiva Inte. placa de aço producido pela — Joderaiva concorrem ao to 
Programando férias de nacional de Cica do Cear. empresa, em Junho de 2016. de epesentante nacional da 

fal de ano em Cabo de São — está com inscrições abertas O onbuszdor da República mulher irsera À vencodo 
“Agostinho, Pernambuco, — deBaZidemovembro da Cos KeMoLimjoirme ra de cada lição representa 
Henrique Bezerra e familia. “Sd et oficinas, dis en Bruno Mis Universo 

Adorundo São Lui. Mara. contro um seminário sobre As rs finalistas de 2021 
nd, Edinte Anjo e Lauro asmnto relacionados ao cém(CSP, Márcio Caux que são Gabrila Lacerda, de 19 
Rodrigues. ado cu ocre a pese com ma mostra amos do Piaui, Teresa San 
Cantina sem dar not. rio de 2 15 de dezembro em. da pisca de ço producida pla — ta 23, do Ceará, e Carl Va 

casa top Clarisa Ferreira. Foiscoa, Eubia pipoca ideriopics cnvenie ença, 27, de Sergipe: Afinal 
“vê quando? e Paracura de forms pesen- Augenda anteriorda  foigravada no domingo, 7, 

Belinha o ho Sampaio isaram a fama para O ein Maus Fipe Dias. cia respeitando oe protaolos “borda do navio MSC Precio 
aprovar uma semana deféras em Gramado a eeênca do curso Stem sanitários adotados no pe sa. Ao todo, 27 candidatos 
Ba curtição unia a entretenimento e Midas Digiisd UFC. riada Osinterescado podem isputaram a competição. 


