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AUXÍLIO BRASIL 

Editado decreto que 
regulamenta programa 

Documento prevê que todas as famílias atendidas pelo Bolsa Família serão 
migradas para o Auxílio Brasil, sem a obrigatoriedade de recadastramento 

Os benefícios básicos foram incorporados a programa em caráter definitivo e não tem relação com o valor minimo de R$ 400 por familia para o Audio Brasil em 2022 
O presidente Jair Bolsonaro editou o dec: 
Auxílio Brasil No 

Infância, Benefício Composição Famili 

o governo federal, o 
rada e passa de seis para três: Benefício Primeira 

TBeneficio de Superação da Extrema Pobreza. NACIONAL: 

NESTA EDIÇÃO 
12 páginas 

E Btemim [oltsile) PEC: Bolsa sobe Câmara do Jardim Iracema Ceará se torna 
EA 0,72% em meio à Chile aprovado lebra inauguração - polo industrial 

otimismo sobre impeachment de areninha com ampliação 
|] | És proposta Sebastián Pifiera  entregueem 207] da Votarantim 
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ado em 24d sele de 153 pa dese Mr Rotis 
Veneto Xavi Pee (1a -100) 
Van aan (1086-2017) 

eviroria. Sinal de alerta 
nº = pandemia parecendo arrefecer 

por todo o planeta, é preciso manter o sinal 
de atenção. O diretor executivo do Progra- 
ma de Emergências de Saúde da Organiza. 

ção Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, afirmou que 
a batalha da Europa contra o novo coronavírus é uma 
chamada de alerta para o resto do mundo. No início des- 
te mis, o mundo ultrapassou cinco milhões de mortes. 
desde o início da pandemia. Faz-se necessário lembrar 
quea circulação do virus não cessou, eo aumento regis 

Compreendendo 
os efeitos da 

trado de novas infecções dentro do território europeu 
demonstra a tendência: há uma nova onda de covid-19. 
a propagar-se. Com a aproximação do inverno, estação. 
propícia à disseminação do SARS-CoV-2, a vigilância 
“os novos casos está na agenda dos governos curopeus. 
“Vários países estão se preparando para retomar as medi- 
das restritivas aplicadas antes do verão. 

A Europa voltou a ser o epicentro da circulação do vi 
ras, eo presidente Emmanuel Macron determinou que 
seja dada a dose de reforço da vacina aos franceses. Des- 

de outubro, o país assinala um aumento das infecções, 
“com taxa de incidência de 62 casos por 100 mil hab 
tantes, acima do lie de alerta. O Paramento aprovou 
definitivamente, na sexta-feira, a prorrogação da passe. 
sanitário até 31 de julho. O prolongamento da validade. 
do passe de saúde dependerá da campanha de vacinação 
de reforço. Aqui no Brasi, campanha de vacinação se- 
gue firme, a despeito do fato de que muitos brasileiros. 
ainda não completaram o ico vacinal completo, o que 
pode prejudicar o combate à doença como um todo. 

Cargos exercidos na intermitência de mandatos 

quanto etie à margem ca Encicas Papai doarinado cos de contação nacional. Nos dias corra, de mandatos cltivs cet rs do clica, em sora com . escreva pra 06 velclos O ESTADO + DIÁRIO 
idades — diveicads, xe ds de numa Arquidiocese, DO NORDESTE, neste último, expecamene 
+ começar pla FEDERA. 

ÇÃO DO CONÉRCIO ESENAC, cm 
Amemors Espec amido de per 
tono então Presidente Clóvi Ara 
Mal, colocando em vcs pomar 
amenos fo, que se estendia 
do Serviço Social do Comércio da 
ame algun a, aderticando e 
fumbém com o ocmando raca 

covid-19 no Ceará 

na O Estado plc em tiara (opunão, 12 
mago O oo a de 
Cor o Ceni: log após un sguinca de deb een per 

tens csene ora ve cet firmado, com dona de Htaçã, en o over do Cn e ep pr 
“ipod a baga dem de meo o de e endo 
e produto fl Cr “Panda 
vb va Ce,» elpdo po amora Ne 

MaRceLe A oba eia à 
gi prcipu  intenção 

ç de mare o des 
dedos E come aaa e MERMO quêncios da crie 

— 1 ii s comb dee 
pandemia de Comd-19 no Eado do 
contudo, à proposkção eta come 

a de graves dice que motivaram om 
Aeencament: feto de um projeto de pe 
qu envolvendo seres, pusando no largo ds 
apreciação pebia de ur Cam de ca em. 
Pequi (ema CEPIConep) e da br tea 
revisão de er a plc em Juh deste an, 
“ganda o Car e encontrava lda no auge 
la negda onda do nov orais com 1 
Intdção de vatnts re do empenho 
lda do Gone local para à obtenção de 
cin a pla na populção aqu rsdente 

A qua cima ad, leme exorbante 
par me pre Ás dead um E da ou Chamada Pica, gerido pela Funda 
ção Cearense de Amparo do Desemolvimento 
Cleo e Tecnológico (Pneu), cn à te 
mítica epedca da Con, eia aitente 
sra financiar tale, uma desen de pets 
de pesqui, rbundado em tablha ln 
tico, metadologicamente consumir, em. 
formação de recuo umano eng com. 
bobas de pq 
ese época do tl dirt, com a sub 

quente suspenso da paes vincendase udadas à condução do pj, ve ut leve 
em povoa comumdade endêmica, o 
udamente entre docentes e psqubadores os 
Prog de Pó Graduação em Sue Colo 
tive doa de Polias Pcs fcioands no 
Cear, aimado com a espectativa de cana 
e pedhoIlelcua par da co tão 

Ingume problema desde pobc, am 
o comprem vocal ds pesquisadores e 
tada cerne 

liamente, o copiado Edital específico 
do fi nçado toledo apoio elzação 
de estudos que Inalorse em lero tea. 
a marcha da pandemia ente nó. Reale 
que, Indeendetemente des acur. bove um cúmulo de produção de ads. muntios 
em po de Peqliadors que, pr neo 
de aportes maneiro auplementares, pode 
el escoa na fo de args. pés e 
lis msm ajudaria a ter uma melhor 
compreensão do que fl tem ido Covi-19 
Cor pola o Gio do Ceia so 

Func 

mento ih 
tudos 
eres nda 

gemecais. 

use indiscriminada dada à imerogção do qefar ret a em O toda 4 comes ia “ida ota at Tese mara eracoai tão vincnldos à me A taxa de mb sege arg ba susana — earth da americana, aaa do doa alem ca da economia e vara de curdo perdedor Jos ev mercados portada”, era. cem a fera e 4 demanda de duas moedas Per 

ul doque porta-voz rios. que exprenara o 
pesament dos segnemos que defendiam, np 

gs, comportamentos deste presidente vem 
noção, Chama à alem 
ção. Emb tenha sido 

enpulio do entra, não perdeu os 
bits da cera e fi it, le 
tão somente ele, à lado de um aja 
nt e ordem os ls de rr 
lo do 20 em Roma Ee venhor 
eta ardado € com todo para 

que ls so oc. 
Não fot isto conversando com - 

ando de amantes 

Nenhum seno do ridiculo tem eme sendo. 
ue cm convera com à lider alem evlou 
a que não é tão mas quanto a imprensa relata. 
cenimana ve pao te mostrando suatado 
coma um pele fora ig 

Fi despretado por todos e com quem com 
eguis cometas. E com ses scores e com 
aço que certamente ientampadon curam ua piadinhas ser raça fora do contento. 
Converso com estes, porque não tem com. 

te para desenmulver ama comverta coa os 

rrene sc de mo 
mentos da estação do 
dólar em reação so 
tea que desde 6 io 

“a pandemia do Coeá:19 já sepera 
mae de 20% de ata. tem camado 
ta aprensão e certas Visto 
que o valor da moodo estrangera 
Alea diretamente os preços da eco- 
dona, dcomelendo ta à todos 
positiva vu nepacivamente, de forma. 

também. o preços dos prodats derivados do 
“raros co peníeo trg, milho, ármacos, tc Presta 

de o fic iaacianári e secando o Bl de 
ros consider 

Da mesma forma, compromete a capacidade 
e investment é a liquidez das empresas em 
ividadas em dolar gue tomaram emprêtmos 
para amena sus oferta. E aqueas pessoas 5 “cas que unia catão de ee terms 

ae que terminou por 

+ 

land tinha 

meto cota 

Câmbio deve continuar turbulento 

rem. o Arcebiopo Dom Antônio 
de Ameida Lastoa, que 4 coma 
a 2 long de apindamte 
“as decada pripando por in 
equiro tlei, de organtações 
Como o INSTITUTO DO CEARÁ 
o qual depois pas a integra, ao 
lado de ACADEMIA CEARENSE 
DE LETRAS, honrado que fu com 
a inserção ma ds imtições cl 

np da Federação don Ciclos Operários, e so “ligo JORISAL DA MANHA, pertencente ao 
senador Olavo Oliveira. que eve cor Roda 
Cleo jonalta fa Faia de Aboim, numa 

em minha formução 
nesta que me propicia at he colaborar 
o ma, om apo que abonam fato prt 

des do encontro, mosto presente 
procurava a atenção de quem ser 
Vi bebidas guloseimas 
cmveram entr e led ola 

Nem meo o der turco o se 
porto por muit tempo o det 

Eelionaro é um bomem q 
most assustado, sem embusa 
vera, e conde en a equipe 
que servta om presents e seua puta Taco fardadosets He protegiam 
le lazimsemi ago 

de interest do novo país e co o MR “Sm brota por não ter cl 
nico que converso, o tro Race Endogan ne 
moro orgulbono de formar um poverao mi 
Mare alnda dehou claro que é protegido por 

tua capas de muentar uma converar tobre 
ma sério relevante 

“Vad  splaiam + admirava, de Pt 4 
Obama e sempre aa dese ventos tendo com 
teibido deforma marcante, levando noso pala 
do reconhecimento e respedo iiernaciona 

No momento d foto to odor 
Fontana de Trevi, fuga como um rato, cera 
mete pão se aricand ve itepelado tobre 
gue enuro que descrsberee Tolicosro nb e sede À vontade die de 

ama e que certamente terão suas 
viagens e curor planejador no ex 
leer encarcidos, 

Toe cuia lado, a ata bens 
ou exportadores Emrece o lo 
xo intero de capas, que torna 
brado avos ociosos 
aventidores estrangeiros. na para 
plicaçes func decr bra 
Portanto, oa sas comem 

cxempi a preço do lar o Bra depende da 
era da moeda por aqu. mas depende também 
do imeee de estampers em compra reais. 
Quando a procura por ea é grande é mois 
asda que e raoiza. Quando às pessos, 
querem vender sei o dar que sabe 
“Coma, o el também é ifoeciado pelo 

insere 00 dar é oa ua das explicações 
ma cada paa à dl recente o, recupera 

sobre a conjuntura política predominante o Pad 
Em função dessas aa, gre! na ASSOCIA 
ÇÃO CEARENSE DE IMPRENSA é no de SIN 
DICATO DOS JORNALISTAS PROFISSION- 
AS, numa integração à categoria que sempre e 
asia, mamendo-me carmo arte semanal 
dos reierencidos periódico. Em raia, du 
re tempo em que Palo Cabral de Arab 
digo concnado CORREIO BRAZILIENSE, 

cobiboador espontâneo, abordando ja como. 
pulamentar, acotevimentos do mundo polca 
om à mas aula ençã, numa Linha de Ind 
pendéoca centrada em mota próprio. Ainda ho, Pemaneça nes trt, expondo apto sbre 
canis polca atualidade. sem qunquer 
ietações que compromeenem a inha alada 
eo lidos nocao. Espera connur nes 
nho, dtxando meo direto 
dos tema relatados em ta artigos 

Bolsonaro, vergonha aos olhos do mundo 
seu gado no cercado do Alvorada, rodeados 
de babes sem ce e nes de muto, 
usadas por miquinas manipoladas e ncéfals 
que o seguem cegamente Tor que acham que no oia 

Todos 

we entraria modo e saia calado, po 
norânca efa de conbecimento dos tema al 
caido, eia mala um lc na cera 
Tola sabe que ia vida estar encalacra 

aa apo su degoverno, o ada du lho 
“danos e cd ia mal envolvido em corrupção 
que eso gados o ole dado par se leer 
O algum aqu ereta que houve Eca 

O tempo de Doltonaro hoje à tomado em 
usar forma de ancorrer seu (lho e buscar, 
a qualquer custo apo quem quer que que. 
acabe algun milhões em troca de votos que 
e pregam do impeschmen. 

e de graçã, fot mude 
let de defesa, protegem 

o contra a acusações de Fake 
New e uva de pedidos de impedimento. 
Oervem que desde ee tempo seua filhos 

estão mala quieto, lares ma encima. 
à respirar um pouco, adlundo 

ab ma co 

Que Deus abençoe o prástma presideme e 
alumine paea votar à ui povo bra em 
torna de temas que sejam de interse br 
der e ndo de Investidores etrangeros que só 
xugam nona economia e ovas riques 

lideres na 

o di eomonsa americana le à enpetntiva de 
Jumento de ma tata ásia de jurm  que sig 
ea que o imvestimentos los no lr do te 
amor dos Estados Unidos ão render mai Logo, 
met lá pasa a sr mas trt para l é 

d fator mal preponderante que 
justica eta atual tretóia de la a moeda 
norte-americana está gado, principalmente, à 
desconfiança de ivetdores o relação ao ce 
náro eleitoral braeiro. Vo que a recentes 
pesquisas cletoras não registram a expectativa de vii de um candido compansetdo com, 
xe eras ettuas, da quais o mercado en 
erga como tals para uma recuperação susten. 
dúvida ecunomi. 

À vopeclação cambial é comem durante 
periodos eletorais, principalmente quando os. Cenáris veta inerte projetam mudanças 
btacia. Aim como ocorre em 2002 quan 
do à catação do lr clevou-se quase 80% no. 
periodo eéra, em Esc do aa Lda agora e 
por todo o amo de 302, taxa de câmbio inda 
asa por multas urulânlas, ams e depois daseleções 

o aquição 
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Politica 
Absorventes. à Ciara Munical da Fortaleza dava cloar na 
puta da sessão de hoj o projeo de li que ns a oltica 
Municipe de Atenção à Higene Ita e Saúde Menstrua, O teta 
garante adução grtuta de aeomventes para estudantes da 
tee munipal pública de ensio é pra alascnts, fes à 
rules em sfuação de entema pobreza e vunerabiidado so 
cil Pesquisadores apontam que a tata dest em provoca fts 
na escoa e promove grandes riscos à sad, que a meninas 

CPI da AL investigará serviços 
contratados por associações 
A CPI que investiga o possível envolvimento de associações militares nos 
motins vai analisar os gastos com serviços contratados pelas entidades 

is A Comissão Parlament 
de Inquérito (CP) das À 
cluções Militares da As 
leia Legulativa do Ceará 
apronou nesta terça-feira (3) 
requerimentos que solicitam 
“lados sobre serviços contra 
tudo e prestados par as e 
tidades nos perdo dos mo. 
tin. À intenção, segundo os 
poriamentares que integram 
colegiado é comparar esses 
gastos com as operações em 
outros periodos para veri 
car se Dá diferenças, altera 
ões ou quaisquer mudanças. 
Ponveimente suspeitas. 

A CPE atua para aves 
ra atuação das assoclações mltres do estado durante 
as paraliações policia de 
3020, pariclarmente 
“que di espeto ao anca 
mento ds ações dos amou 
ado O trabalhos da Co 
mlsão, Inleados há poucos. 
meses, tm comistdo pel 
cdpalmente em apruvação de 
requerimentos para envio de 
informações e ande de da 
dos recebidos, com a maior 
parte dos depoimentos de 
vendo ser fornecidos em fa 
es postérioes. 

torna todo o mais transpo 
remte pose: die o para 

Os outros dos requer 
mentos aprovados pelo «o. 
Jegiado não de autoia do 
deputado Romeu Aldigueri 
(PDT) e volcitam contratos, 
notas faca e recibos de ser 
viço e contratação de gráficas 
e Intações de mibum realiza 
as pelas entidades nos lt 
mos cinco amos. Pr ua ve, 

Um dos requerimentos . o requerimento de Augusta 
aprovados na reunião desta . Bro (PCB) pede à Secre 
terça é de atua do deputa faria Municipal de Finanças 
do Marcos Sobreira (PDT) 
que solicita contatos, notas 
cas, recibos de serviços 
e contratações de auenora. 
Jurídica realizada pelas as 
sociações multas nos dl 
mos Cleo anos. Ele lembra 
que as amociações prestam Rerviço para 04 associados, 
masttmbém par as próprias. tos solicitando documentos 
entidades: “Queremos saber . e visitas que postam autlar 
detalhes da natureza destes. nas investigações. “Acredito 
serviço, deforma à verificar. que na próvima sema an 
ds tipos de serviços presta... da teremos requerimentos a 
dos, la dos contos é “serem apreciados, mas logo 

(Sin) a relação de nota de 
serviços emitidas par 4 
nociações milan nos Ui 
mos dez anos. 

De Acordo com o pre- 
sidente da CP, deputado 
Salmito (PDT), a agenda do 
colegiado segue com o enca 
minhamentoderequerimen 

Vereadores e movimentos 
sociais discutem proposta 
da LOA 2022 para Fortaleza 

A Câmara Muniipal de 
ortalera (CMPor) realizou 
esa terça-eira (9) uma au 
dência pública para discutir 
à Lei Orçamentário Anval 
para 2023, instrumento de Eerencamento anual das 

celas e da aplicação dos 
ursos públicos no Para 

mento. Tiveram destaque, 
mas demandas dos parti 
pamtes do encontro, às áreas. 
de saúde mental, políticas 
voltadas para as crianças € 
adolescentes, população em 
situação de rua, regulariza 
ção fundiária, habitação a 
“eamento bico 

Diversas lideranças e ent 
dades soca participaram da 
discussão, incluindo o mov 
mento nacional de catadores. 
do Ceará, representado por 
Cicero Sousa. Na ocasião de 
solicitou 4 destinação de e 
cursos para construção de 
Ens, a tim de que asaiso- 

tica de reciclagem educação 
ambiental na cidade 

Durante o encontro, a 
vercadoca. Adriana Nosta 
Cr (Pl) defendeu a de 
mocratização do orçamer 
público, com a garantia de 
fecuraos para polca publ 
cas voltadas para a periferia 
da cidade, para a retomada 
coomômica sustentável e ara 
aistibução de renda é aces 
do a dreios básicos A para 
entar tambem sobem da 
releitura pricidade para à 
habitação no veçamento de 
2022, com a destinação de 
maiores recursos para a rea. 

“Com um cogamento pee 
visto de R$99 bilhões a LOA 
JOD traz um incremento de 
9:23 2 mui do que o Orgs 
ento deste ano. Conforme o 
secretário municipal de Plane 
Jamento, Orçamento e Gestão. 
Marcelo Pinheiro o aumento 
do valor só foi possivel diante 

Cluções possam contemplar . da melhora na arecadação em 
um maio número de estado... consequência da retomada das 
es contribuindo para a pol. atividades econômicas. 

Os requerimentos foram anssados na sessão desta terça-era (3) da CPL na Assembleia 
Aintenção, deiação ds equiads 
segundo Augusta [7 “Fin (rui) fomos Age (PDD Augusta 

Bro (PCiol), Marcos So. 
neta (PDT) e Soldado Noe 
Vad 

À CPI é composta por 
nove patamentares titulares 

deputado Salm 
coma” presidente 
Filho (PDT). como vice: pre 
vidente; Elano Freitas (PT), 
como relatos, bem como Sol 

o (Pros), Davi de 
(MDB), 

Aldigueri (PDT), 
Bro (PCdoB), Nisa. Cos 
ta (PSB) é Marcos Sobreira 
(PDD Há os 
suplentes da CP são Dee 

Brito (PCdoB), 
é comparar as 

notas fiscais 
durante o período 

dos motins com 
os gastos em 
outros períodos 

Queiros 

na sequência deveremos re 
ceber às primas autoié 
des que serão convocadas a 
debater conosco a atuação. gado Cavalcante (PTB), Edi dessas entidades. Os momes.. lardo Eufrásio (MD), Je. 
inda serdo divulgador ia. vá Mota (PDT), Guilherme 
formos Landim (PDT), Orid Nunes. 

Filho (PDT), Diego Barreto 
Deputados (PTS), Orar Baqui ( 

À reunião fot conduri- Guilherme Sampaio (PT) e 
da pelo presidente da co. Tin Gomes (PDT) 
mino, deputado: Salmito 
(PDT), e conto com a par 

Texto que repassa à área da 
educação parte das verbas 
dos precatórios é aprovado 

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça leia (9) 
Proposta que regulamenta a Aplicação de recursos obidos 
com pretos por estado 
Distrito Fera e municipios 
relativos à discordiacias ce 
à Unido quanto aos repases 
do Funde o Fundeb O tex. 
to segue agora para anále 

rios será disbuído confor 
mes regrsde raio dos doa 
Fundos. Precatórios ão di 

ser em relação a questões ri 
n. butt, salario qualquer 

ostra casa em que 0 poder 
pálio seja o derrotada O extinto Fundef (Lei 

do Senado. 9.424956) destinava 6% dos 
Porálévotosa .foiapro- . recursos para pagamento de 

vado o ubstutivo do depo- salários de profiionas da 
fado feleal cearense lálvam . educação. De maneira pro 
Alencar (PDT) ao Projeto de. viória. o Fundeb mameve 
Lei 10880/18, do ex depuis 
do JHC. À Comissão de Edo 
cação havia aprovado o pare 
cer de Alencar em setembro. 
Alencar afirmou que à nova 
redação contêm os ajustes 
necessários para preservar 
o máclo das propostas, ar 
monizando-as com a soma lei 
regulamentadora do Fandeb 
permanente “Os peofenores 
esperam esses precatórios há. Sano dis. 

De acordo com o sobtito 
tivo, o dinheiro dos peso 

à rege é o ano pasado, 
quando entroo em vigor 2 
regulamentação permanente. 
(Te 1411320), ampliando 
aquele percentual para 70%. 

Aim pelo texto aprovado 
eo dos tecursos de peca 
mos relacionados a repavees 
aê 2020 serão destinados do 
pagamento de profistonaia 
Terão css finalidade 70% 
dos eventuais. precatórios 
laio so Fundeb persa 
mente. (Com informações da 
Agência Câmara) 

e DIÁRIO 
POLÍTICO — E — 

Aparador de arestas 
Cio Gomes tem repetido que o su irmão Cid é pol, 

camente, o mus aenioso dos Ferreira Gomes. Pol im, 6 
Cd e em mãos a mais pesada ds tarefas da su care. 

de ex deputado, er-povermade “e membro da 
Câmara Alta, para exercitar o seu talent aparando arestas 
do se partido com partidos alidos. À preocupação com 
manutenção da aliança com o PSD, PLe DEM é a grande 
Pedreira que ee enfrentará Enas agremiações. 
ucolatura para impor condições na chapa go 
022 Há também o caso dos desencontros entre pitas 
governistas e petistas rebeldes, Exa, no emanto, é equação 
da alçada do governador Câmulo Santana, coordenador da 
campanha eleitoral, na condição de gestor estadual bem 
avaliado, Consciente de que crexcidinhos PP e PSD têm 
que er tratada com extremo tao, le terá de prestigiar à 
Penador Chiquinho Feitosa, do DEM, e fez vit especial 
casal Domingos Flo é Patrícia visando fortalecer o te 
Iucionamento com PSD nã sabendo ainda como poderá 
acomodar Domingos Filho que espera compor como can 
dlidao a ice governadora chapa do PDT a nucessão esta 
“ua. O Grão Duque do PSD do que se informa, entende 
que a soa expresso política o far merecedor de algo que 
ja compativel do crencimento do seu partido, observa 
dose o respeita que le merce 

Parceria Pioneira u 
Ontom, na Astembleia 
Legiao, o presidenta 
sandro Ls assinou, 
com a representante U 
da UNCEF no Bras, 
Florence Bauer, documento 
de parceria para 
programa “Um milhão de 
Oportunidades”, destinado | 
a propcionar capacitação 

abalo para jovens e 14 a 24 anos. A UNICEF quer 
unidos a ONU, ormpresários,socloddo chi a governanta, 

Rivalidade em jogo intcio senado at Gomes addon que envolve OP masc 
qu leram ca do resete Domin Flo 

dá Aguia ne fumam 
Alerta se os pref do 14 municipios da pata acenda pl ba mec o a no ias 55 bes dude Ca a pendr aém de quim tás cód Ta pasta e nt 0 Inca À reta deputado Seat Fl do PT 
Homenageados da FIEC 0 proiden ds REC, Ricardo Cetlean anunco ontem cu moses ds 
três peronalidades homenageadas com a- Medalha do Mérito dual por aus mártos no desenrolvimento da eos São eles ros Peer do Sidiconfcções 
Mera Pra do Sindimineais, e Rogério Ar do Sindimónca 
Atraindo as mulheres A ministra Carmen 
Lócia do STE encerrará em Fortaleza o evento de Direito 
eleitoral, “O Futuro das eleições éas Eleições do Putur”: 
A participação da minitra devera tra representações 
feminina, tendo em vita o tema da palestra que el 
proferir, versando sobre A Importância da Mulhe nos. 
Espaços do Poder”; 
DEVASSA Deputado da Cds Associações Mar, aiescção do edado Noé cbr ds a eta Casti sono compre deserve prepara que jam etbdeias comparações con época do ia ciaao de 

Gaentreaspa 9 
“O PL é mesmo um partido infei. Se “ganha” 

mãos dos filhos do presidente 
Jornalista hamorita José Simão 

Mas informações de Fernando Maia: 
eai fermantomaiaostadocecom br 
Mogdolerandomaia p.net 
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POLÍTICA 
Orcamento.A Comissão de Crçanento a Asset Legs do rá esa viciado uma sáie 
de Seminários pora sresentção e cscussão do projeto dl Le Orçamentária Anual 2022 O primero 
ento acontece hoje no munição de Redenção Bh, no Campus des Aurora, na Une 

o MACÁRIO BATISTA 

k POLÍTICA ENT 

Pele de tilápia é usada 
para reconstituir dedos 
de crianças 

Uma ténla cirúrgica inovadora está sendo estada no 
país para corrigir a fusão de dedos de criança portadoras 
da chamada sindrome de Apert, que acomete um à cada. 

nascidos no mundo. Não há números de incidência 
mo Brasil porque a notificação da doença não é compl 
“úia. Graças à uma parceria entre a Universidade Federal 
do Ceará (UFC) e o Hospital Sobrapar- Crânio e Face, de 
Campinas, no interior paulina, pedaços de poe de tia 
foram utilizados nos procedimentos à fim de melhorar o 
proceso de reconstituição dos dedo e otimizar à recupe 
ração dos palentes, As primeiras cirurgias ocoeram em. 
lembro deste ano, De acurdo cum o cirurgião plástico 
Edmar Mace, presidente do TAQ (nittuto de Apolo ao 
Queimado), de ortalera, e coordenador era da pesquisa 
com pede de tlascute pla, reslizada em conjunto com a 
UFC, houve redução no lempo da cirurgia menor morbi- 
dade do tecido envertado e melhor pega (ou aderência) do 
enserto de pel humana na região em que s dedos são se 

ado. O vão da biomateil também dim em 50% 
o mbmero de curativos casou alivio nas doendo pós ope. 
tório e balho 0 custos do rtamento. Mace  coator 
de quatro pedidos de patente elcionados do prepara de 
pela de tlâpia para uso mádico, entre eles o tratamento de 
queimaduras e ferimentos e procedimentos cirúrgicos gi 
ecológicos O material utlizado nas cirurgias é produzido 
e fornecido pelo banço de peles da UC, À pel do peixe 
pasa por um processo de preparação em que é oflizada. 
desidratado) é esterilizada. Depois, leão é embalado 
a vicuo e irradlado com ralos gama, para eliminação de 
micros - Ea dlima pare do procemo veneno 

pen), em São Paul, que é presta da UFC e do IAQ na 
produção do biomateil 

A tas: "Na briga entre  poltico com códigos de bar 
ras e Rosa Wober é fc perceber que tem razão. A bu 
“la monetária do Congreso briga pela insttocionlização 
dl bundalheira” Josias de Sour, jornalista sobre voo $$ 
Pró PEC Procatória 

ds. * 
Conversa afiada. Centenas de cetores, as 
rincinalmete canciatos a candidatas dra anos devida 
Pra virarem uma mosqunha e te acesso ao conto dessa 
Conversa ai Fl na segunda, a apartamento dos Agua, 
para Ci Gomes. O almoço não tinha coma prato principal o 
maravhoso carmo do Tauá, mas sucessão estadual ana 
qua eim, Lembrei o locutor qua não sea nada de ing & 
ria hora dl anunciar s los me fazia una pausa e 
lia Os atores.nem queiram sabes. 

Vale a pena? 
O Senado tem tramitando 
um projeto dee que Prod dar ecra de motorista para menor de 
16 ano Não se dim idade e oe Iê vochê 
menor nimputavelmas 
Pode cambém mata no 

PEC dos Predatórios 
Nem o auplente Anibal 
Gomes, que estara no. 
mandato sabia. Há um 
PDT camgado com o PDT 
desita à PEC. 
Afunilando 
Eventos estaduais, om 

Abriu Edo im cotado 
Os americanos aberam 
soa Eomteiras para 
“viajantes de muitos países, 
Incluindo brasileiros, 
Neguim tem que estar 
vacinado, valendo ae duas 
doses de Coronavae é 
feio teste, que ter dado 
negativa dias amtes de 
embarcar pra lá Desde 
segunda fia 
O PDT zangado 
Mauro Filho, Secretário 
de Planejamento do. 
Ceará voltou 6 mandato 
ontem só pra votar 
pelo PDT contras 

sempre com o prefeito 
de Eortaleza Zé Sarto. 
E Camilo sempre que 
pode prestíia evento da 
Preetura a come do 
Prefeito. Tudo pelo Sia 
Duas em uma 
São Paulo comemorou 
que no fim de semana que 
Passou não conto com 
nenhuma morte por Covid 
na fim de semana À 
outra o ivro de gasolina 
Bateu em R$8,00, ot 
reis numa cidade gaucha 
À novidade está sendo 
esperada em Crato. 

Mais informações de Macário Batista: 
e-mail macariobatitaSuol com br 
macariobatista biogspot.com 

STF forma maioria e decide 
vetar emendas de relator 
Os recursos vinham sendo manejados por parlamentares da base governista 
para ajudar em votações importantes para o Poder Executivo no Congresso 

O Spremo Tribunal Fed 
al(STE) formou maloi nes 
a dear (9) para manter 
à decisão da ministra Roma 
“Vibe de pros o papamen 
to das emendas de resor a 
deputados e senadores. Emos ecos eram manejados por 
povemistãs com apo da Pa 
ico do Planaho de esperas 
Se tções portanto jua 

A decisão do STE tem po- 
tencal para desencadear uma 
eriee opor o Supremo ao Le 
gilaivoco Executiva Ori istros Luís Roberto Barroso, 
Edi Fac, Cârmen Lia 
Ricando Levando e Ale 
xandre de Moraes votaram 
para manter à deciao de Rs 
Weber. Os magistrados com 
coedaram com a tee da codes 
de que não Dá tramparênca 
nos repues. dema emen 
das e poe a, ela violam os 
prncápic constitucionais da 
"legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e 
eficiência, As emendas de e 
uoe repesentavam a princi 
palimocda de troca do over 
o em votações importantes 
no Congreso. 
O dinheiro disponivel es 

te ano é de R$ TG bile 
Antes da aprovação dote 
base da PEC dos Precatôios, 
por exemplo, ok berado R$ 1 
Eat em emenda dest 
furera. Essa proposta permite 
a expanda de gos pobios 

poderes necessários 4 organt 
Tação do conjunto de mod 

novo forma 
Fmancero de 2019, a dee 
x oriundas de emendas do 
ellos não possuiam indica 
dor de clasaicaçãoorçamen 
ária próprio, die. Segundo 
ela imo sgnca que, uia vez 
Jprovado O projeto de ke o 
uentária, Já não mai pos. 
dive doing se a despesas 
nela previstas resultaram do 
pre veia deemenaa eb aum do fo. Doe! filo Bend pomeido eo reaeão bl Bamant om. Precatórios o dele O seo ae E. Our dedo da ministra 
Rosa Weber relativa do ati 
dades mo Congreso dis res 
peito de vutações da PEC dos 
Precatório Ela cód inde 
er à edida Uia reque 
ida pelo PIT pedindo a sa 
pensão da tramitação matéria. 

apeosado em primeiro turno 
poeta LM 

Segundo Rosa bes, ex 
saemerda focam idas 

2006 com o pros de 
conferir so relator pera do 

preto de e orçamentária on 

STJ anula investigação contra 
Flávio Bolsonaro no caso das 
'rachadinhas' na AL-RJ 

A Quinta Turis do Su Assembleia onde exerceu o 
pesar Tribunal de Justiça. imandato eve fevereiro de 
(ST) deidi nesta era 2093 a amero de 2019 
ra (9), por 4 voos a 1 ama. Em agosto, o ministro João 
lar a Investigação de suspeita. Otávio de Narsaha, do ST] 
de 'rachadinha no gubinete determinou a supentão da 
do senador Flávio Bolonaro . investigação contra Flávio, o 
(Patriota), quando era de” policial multar aposentado 
putado estadual O proce. Fabrico Queiror, acusado de 
ra conduzido pelo juiz Frio . operar o esquema no ab 
Tebalana, da 27 Vara Cria nee do fio do presidente, 
ral do Rio. Os ministros do. e outros 15 imvetigados. À 
colegiado acetaram recuo decisão fi dada a pedido do 
da des do lho mai velho. ex-PM Fabricio Queivs. que 
do presidente fair Bolkonaro foi auemor no gabinete de 
(sem pardo) para anula os. Frio na Assembleia Legs 
atos procesusi ob a alega. tiva do la Em fevereiro. o 
ão de que a apuração deveria. STJ anulou as quebras de x 
Jersído iniciada pelo Tribe... gilosbanciro e fica] de Fá 
al de Justiça (TD, segundo vio Bolena no dio das 
à Agéncia Brasil Na época. imestigações do ato das ra 
das acusações apontadas pelo. chadinhar À investigação so 
Ministério Público, senador. be as “rachadinhas fo aber 
ocupa o cargo de deputado. 1a apo relatório do Conselho 
estadual. Desa forma. so. de Controle das Atividades. 
mente o T] poderia tomas de. Financeiras (Coat) apomtar 
caes sobe ocaso. uma movimentação tpicade 
io é acusado de liderar BS 1.2 milhão nas contas do 

uma orgpaização criminosa es asesor padamentar Es. 
ar recoler part do salário. brio Queros de janeiro de 
de se ex funcionários em 
Denefico própria. À pela 

JOI6 a janeiro de 3017 
Flávio fo denunciado em 

novembro de 2020 pela Pr 
motora uminense sob a 
acusação dos crimes de pecu 
la lsvagem de dinheiro eo 
ganização criminosa He nega 

em seu amigo gpbêncie na asacusções 

O Supremo Tribunal Federal reiterou, nesta terça-fira, a decisão da ministra Rosa Wober 
a Câmara dos Deputados 

O pato e et deputados 
alegam que houve violação do 
devida proceno egultivo na 
aprovação da matéria em pt 
meio tuo pela Câmara na 
última quarta eira (3), pois. 
ou aprovada emenda apl 
tia (querela da uno de 
otras emendas) apresentada 
apenas no plenário ater mente à emenda de redação 
que justificou Apontam am 
da que a matéria o aprovada 
“e forma trad, com voto 
“e deputado licenciados e no. 
exercido de mão dploná 
tica proferádos remotamente 
Segundo a ministra, devido 

da principio da separação dos. 
Poderes, previo no artigo 

“la Comstitução Federal. o 
exame di juidcidde de aos. 
parlamentares por parte do 
Jucário tomem e ema 
a hipótese de vilação direta 
de parâmetro constticional, 
À relatora afcmou que con 

Ms interprtaivos sobre 
normas regimental do Legs 
Iaivo configuram matéria in 
terna corpori, que não pode 
ser vevisada pelo Julclírio 
de o STF no Julgamento do 
Recurso Extraordinário (RE) 
1237884 Clem 1130 da e 
percussão pera) 

Neste ameno oi ada 
a seguinte tee: “Em repelto 
ão principio da separação dos. 
Poderes, previo art 2º da 
Constituição Federal. quando. 
do carsetericado o deves 
pet de normas constitui 
nas pertinentes do proceso. 
legislativo, é deeso do Poder 
Judiclário exercer 0 cont: 
de jurisdicional em reação 
A imerpretação do sentido e 
“o aleance de normas mera 
mente regimentais ds Cissa 
Legilaivas, por se tratar de 
matéria Interna corpor: 
mao come 

“Tudo parado”, responde 
Alcolumbre sobre sabatina 
de Mendonça para o STF 

O presidente da Comi sabia de Mendonça não sao de Começo e Jus. For discutida. Ao. chegar diga (GC) do Senado: Davi. para a seno, Alntnbre Alamo” (DEM-AP). fi queticodo por jon Afirma qa 6. Proc Li tao caio a recrene sabatina do e da sabatina de Andrá Men ini And Mendonça. donça para Uma vaga nO qa ua van Sup Sopeena Truta Pie eua Federal (ST con. Tio arado, todo parado tia “do parto” em respondeu brevemente oo Breda CC] anda afirmam. nado amapaense que at clio que o pe. Na trios pitada, dera da comido não val alada pole, o pride pança a sabatina de Me. te do Senado, Rodrigo Pa Gonça darene o esfrço checo (DEM-MG), ion concentrado a ser relizado um “esforço concentrado Ef dom Prá doa é tdo Alelumbr á tem inc... das indicações de auoid. sive anpamenado ir. des que ei reliado nes dota que puts ai ds a rare 10 deram de meio pará a. de dezembro. O prideto dali dos nomes oca: do Sendo dé que er domo Espero da ut! flor pd cêcd. O pena atmpa de comaões tam comp de alada res aindiêdo us sbeieções * calcar dono val sia epa acc pente ae Seo das mbicações que vando ainda mais a próndo precedem a de Mendonça e sobe Alenlambre. O Se Sue por la o nome dores. nad, der da su fnção logado Gon da União . crosta de apevtr cairam fi nome indicados par di A CC e renda pel pe. vers instâncias de sên nec vu em mi de om Ch regido O Cm ms net erga (8).  slho Nacional de Justiça, Aero dee apena O do A de embaladas: 1 ana par 2 vetação do. teror a deve de tbeinar relé sobre ends da apegar no plenário enes Comando o cegamente 4 nomes aimou na oco. 
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NACIONAL 
Virus Cerca de 8 3% da população atada canal pasta já fveram const com ovins 
SARSCo-, cmdor da covd-19, au oram vacinadas contra a doença. O estudo supere ainda 
que o número de casos grmes e mares, causados pela covi-19, devem contar a diminui. 

em 
as PODER, B&sfiSôtes 

[ com ANDRE BRITO E TAGO VASCONCELOS 
Doria encosta em Ciro e se firma como 3º via em MG 
ei pec 6 ta R$45 bilhões da Saúde 

mletamento do Paraná Pequi 
em Minas Gera, divalgado esta terça (9), o governador de Sa Pa 
lo, Jodo Doria (PSDB), empata ec. 

nlcamente com o ex-senador Ciro Gomes 
(PDT), e se revela como o candidato mais. promissor no campo da chamada tercl- 
ra vi” para presidente O tucano paul. 
a, que concorre nas prévias do partido no 
prótimo dia 21, chegou a 64%, enquanto 
Cio aparece com 7,1% 
Desempenho fraco da nes o alia E doe Gio ee pr prados Esto empate E 
Leite chega em 6º Curiosamente os orçamentos de 2020 « “la de Co eso Rodrigo Pacheco, só. 201 Já com orçamento secret”, ndo ora 
com 23% em seu Exado, e o exito questionados no Supremo. 
Manet, com 2:14 Já Eduardo Lie std 6, como Perigo real 

A na alerta que a apenso de popa Não é páreo ações e pagamento das emendas RP) pode 
Em um cenário com Lula e Bolsonaro, Do- 
ria (6.1) empata com Cl (8,2). Se o cm 
didato do PSDB for Lite Vira pasio: 27% 
a. 
Ficha técnica Ecras em andamento. 
O Paraná Pesquisas ouvia 1.540 elitores. 
entreosdias 3 e deste mês em 95 municípios Senado é 
de Minas, À margem de erro é de 25%. Bolsonaro contos informação desta o- 

duna sobee o que levo a optar pelo Po dt 
reio de indicar as candidaturas nos Etados. 
Ele die que vai prioriza as candidaturas ao. 
Senado E se de, over estaduao. 
Passeio inútil 
Para além do pasaio à Escócia que produz 

sejas usques. dificil é explicar gastos de 
dinheiro público para lear à Glasgow uma 
“comitiva de senadores chefiada por Rodrigo 
Pacheco gua anr nada na COPDE. 
Zema lidera Com à estão aprovada por 732% dos ml 
meios o governador Rmeu Zema (Novo) 
tem a releção bem cocaminhada O Paraná 
Pesquinas sesta que ele soma o dobro dos wo 
tos do 2 Alexandre all (PSD). 
Exibição de biceps Aa que o Sagres Trenal Fedenl 
formos mala comra emenda de eli ao cxçameo u deputado josé Medeiros (Pode 
AT de que a Cote de ao uma “ala magna de co umha ou poderes 
Embromation 

Deputado que far oposição a Bolsonaro 
para cavar espaços na midia, o deputado. 

O lobby dos enforcados 
Em 198, ama comitiva do Mérida Indie Camiri tata com o rereo Saddam Homen quitar vidas de USE e Ae jeto copias bi, ente ls a Mendes Jia Rexbiada o deptado aca Area lr Pb ata so 

Mateo Ramos (AM) lda não disse se vai 
sair da PL com a chegada do presidente. 
Até agora, dle tem desconversado sobre ssa 
Gasolina a 13 reais 

“Turistas Brasileiros que alugam carr 
em Portugal se expantam com à valor o 
tr da gasolina 2 euros, equivalente a 13 
reais, Mas é precia lembrar que os portu- 
gueses não produzem uma sô gota de pe- 
iróeo 
Lacrador atirador Um assessor da Secretaria de Seguran 
ça do governo potiguar de Fátima Berer- 
Fa lacrador “sntl-srmas” nas redes sociais, 
foi pres apos tentar matar 0 vizinho com. 
quatro tiros. Usando à arma da mulher, 
túma policial 
Mais uma boa notícia 

O deputado Luiz Lima (PSL) comemorou 
que 87 dos 2 municípios do Rio de Jane 
ro não registraram morte por covid em 24h 
A 4,2% da população está imunizada, e 
gundo à pltadorma vacinabral org 
Pensando bem... 
em pré-candidato que, calado, é poeta. 

ministro Roberto Cardoso Alves “O per 
soa do Saddam que saber mal do contrato 
do enforcados” Pergunta daqu, pergunta 
“al, “Roberto” matou a charada Saldam 
mandou enfocar funcionários Iraquianos. 
subornados pelos braseros. 

Editado decreto que Ministro: preço do petróleo 
ainda vai subir mais 

regulamenta Auxílio Brasil 
Segundo o decreto, todas as famílias atendidas pelo Bolsa Família serão 
migradas para o Auxílio Brasil, sem a obrigatoriedade de recadastramento 
O president ae Bosana ro ot o decreto que ve 
lamenta o novo programa focal da govemo Rea, 0 Ao Ra. O documento 

fo publicado em dão extra do Diário Ol da Uno é pres que todas famílas 
Mendo pelo Bola Faníla darão migrado paro Ao Trad nem a obvipuonadade 
de recadastramento 

da extrema pobreza, la terá 
leito a um apoio finance 
o sem imitações relaciona 
das o número de 
eso múcico familia 
Valor 

O valor dee tio be- 
meio será o resultado da di 
Jemença entre o valor da Linha 
de estrea pobres (R$ 109), 
acrescido de R$ 0 (um cen 

ve ha estado para cdiação das 
cd em ação de paca deem pres Covo dos enc bcdo Re 
da Fama que tocam levados a ca pa O do Ad Bea. Be um 
Jumento de 784 no prereepiênintlo 1 TA sena 
a fam com renda per 

O mina de as Eng. eso Alunos als esta terça dra (0) 
a tc edad mero o He Nori ccaegune aumento do coma Em uia 

No Ausío Brad, à es- voe a venda meral perca. copa de é R$ 10 pasa 
da de beneficio ft alterada e. pe multado pela qo er comidas e uação 
pass de ai par ren dade de membev da fama. de cxrema 
fia Primera arredondado . co renda pr copia de até 
intncia: no à R$ 200 pum ar could 
ator mer. O texto-base PEC (7 pç”: ie rdasem condição de pobre 
=ivenS To foi aprovada em distamente a No Bota Finila cera 
por pesa 
ato primeiro turno las com 
criançasstêso na Câmara na 
meses incom- 
Fls boi Semana passa- 
dio Compos do Putas da e a votação 

Migas (dna iestaques e, 
Pe ntegante do segundo tur- 
aual euro NO está prevista 
fura do Bola Bda qe para hoje 
lima o 
nei sos Jovens de até 17. destaco. em nota, à Secr. 
anos, será direcionado tam. tari-Geral “da Presidência 
bém a jovens de 1a 21 anos 
incompletos, com o abjetivo 
de incentivar exe grupo a 
permanecer nos estudos para 
concluir pelo menos um né 
val de escolarização formal 
No caso deves dos primeiros 
beneficios, considerados em 

Bio Commpensatóo de Tran- púllca das comissões de: 
E a a a pucca 
crias do Bola Farma que crie energética do Senado, 
tiverem redução no valor 6. ee justificoa a alta de preços 
nanceiro total dos beneficios. os combustíveis em 2021 
recebidos, em razão do em. -Por que houve aumento? quadramento na era er. Principalmente pela atado 
tara de neo do Audio. perl bem 2.e 
Brasil Será concedido mo pe- . com tendência, com a chega de de ao Ra dado verão Hon 
novo programa e mantido até — Norte, de subir um pouco 
“que haja majoração do valor . mais: declarou Albuquerque. 
eo pd e q di q ndo e enquadre mais ue embora Bos cos de degindade  à rodção de perco no e a Rea eh sentido 
indo Ponto ahi 201,00 rare do mundo, Poppy dl dido o que teria do uma cr dera 

Edemanda Aoc o do ar de perl ouro” or dosaóao pelo 
tro pra ata da guia é Ei “dado eae comparção. 
eder "O peço a de Viste em anciode at, co vila bia hojeeas 
cm USS 84 E se formos ver A desvalorização cambial o dolares de RS 4 em 
Jeni de 3020 e hoe e EB RS 555. luso tudo leva a xomedo cos peços dos 
comi: 
Alternativa 
Albuquerque defendeu 

govero lederal neste setor da Petrobras. Ele lembrou 
e, sendo uma empresa Pai de economia mta 

ão pode sofrer 
interferência do governo. 
ma fixação dos preços dos 
combustíveis. 
proposta nem de q 
Vera oficialmente apresen: 

je pm 
EA er EM EE 
dão. O colhido teutáio, 
Pode permito logo do So 
também dos combustiveis pi Eai 
sera uma reserva de capa 

Rio Er 
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: JARDIM IRACEMA 

Edinterior | Bairro celebra inauguração da 
Maishmânciaenowosceis | “Ja areninha entregue este ano O Presidente Co de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Ger, deptado Quer PE 
Htê (UNO papos, ne manha E tira ceu | Agora, Fortaleza conta com 90 equipamentos esportivos deste tipo. Segundo 
Ai ln co Ft o bl Cito Setunor ão munici é dh ades até pedia Di pa na | Ta gestão municipal, a meta é entregar mais sete unidades até o final de 2021 
res de ie doa pla pente dim Dl a dpois EANES occonda pa es E devida. O veio na ola é ua is té pad dradres ileua tic 

rias Demi fes voe ini Poa PA equi ar eloa ci Pa rele Rea que pl ed ações 

O investimento total para a construção da areninha do Jardim iracema foi de R$ 1.268 378, 

O Governa do Ceará é à — imulifacional em foeemato projeto social para tirar a dim Iracema, Robaoa Arad. 
Prefeitura de Fortaleza in. de campo society com gra- — meninada da rua, olerecen- jo revelou que o campo, 
rara, nes segunda-e. ma sinétca, alamirados e — do escolinha de flebol jun. composto exclusivamente 
a (8), a Areniaha do barro . rede, além de vestiários com to ao desempenho excola. por areia, se transformou 
Tndim Iracema - o sétimo. banheiros, acemos pavimen: além de ser um espaço que em uma grande conquista 
equipamento esportivo do tados € torres de lumina- . reâne a fala e de preven- para os moradores do bair 
gênero entregue este amo. ção Ação que na avaliação ção da violência É uma das ro é adjacências. “A Hum 

Saiba mais 7 tal de Com lo, à Caputal agora de Sarto, representa a vió- . male Importantes políticas. nação traz segurança para a 
Falando aos jornalistas o deputado Queiroz Filho. possui 9 unidades da ari . ria de uma política pública . públicas que est sendo exe- comunidade, e como moro 

(Foo) ressaltou que “Os Complexos Mais Infância ha, por melo da inclativa.. no municipio “Ese é mais. cutada. hoje em Fortaleza e em frente a Areni 
Junto por Fortalera pare: — um equipamento que vem praser enorme ver 
ria fmada entre os Enecut. aoqar do Jards Iracema. Inkiado pela “admnio- equipamento val be 
vos estadual e municipal e tração municipal em 2014, 
gundo o prefeito José Sarto Projeto. Areminhas tem comunidade 
Nogueira (PDT) e o gover o objetivo de requalificar em geral, destacou o agent 
mador Camilo Santana (PT). das, a microeconormia que “de Cidadanta que mora 
à intenção é inaugurae. até o. gira em torno da Areninha frente do mova equipamen. 
finado 202, male set equi. bem como à socialização e o. nerablidade social. Com o to. 
pasmentos. Em cada areni. pevjeto Ateta Cidadão, que “fo de entregar à população Já o atleta Tiago Nunes, 
ha, também é instalado um além de socializar garimpa . equipamentos esportivos de de 12 anos, celebrou à en. 
Núcico da Atleta Cidadão, . talentos que estão à espera — qualidade. pobiitando a. trega da areninha é aprovou 
projeto realizado via Secr de um olhar mais atento”, comunidade além de “pra- a unidade construida em 
faria Municipal de Esporte e — pootua. icar atividade Fa, ter um 
Lazer (Sec) e da Federação Camilo, por sua ver. res- espaço seguro de convivia 

ta tmb destaco o amino de o de Tibia do Estado do sao to do pj das cade formação dad le. Todo mundo puto novas Cento de Educação Tan (CEI) queserio | Cénri (retro) Aisha emule tac na verdade, ctimba quer 
construidos em 75 mondciplou cossruas, seco sea na A areninha do Jandim la- nal “Possuem o que há de Transformação e para ande otro ala 
Captala o restam em cidades do ie Esratado | “coma conderada um polo melho. € funcocam como Lider comnkiriodojur. as ope 

Praca teme | Comprovante de vacinação deve 
formação do cidadão, afastando situações de valnerabil 

fino To pereni ser exigido em estabelecimentos 
Jato meseno. À partir do corrente mês, tempo para o Lc ta 

abertura de uia empre no Ceu ter reduzida. De Anda a partir deste mês. 
acordo com a Junta Comercial do Estado do Ceará (ju- — | a entrada da população em 
ce), prazo sul de 36 horas va pasar pata no maxi o res, restaurantes, bles 
30 minutos graças ao projeto Balcão Unico, da Junta Co- | academias dentre otros 
mercial como revelou a jornalistas direção doúrglo. | estabelecimentos do Ceará pode estar condicionada à 
Incentivo prsentação do pamaporte 

Sem divida, "Vimos, com todas sas medidas de vacinação - documento 
tornar mal simples a vida do empesendedor carenae | que comprova o esquema redunr àcantnião da empeea enfiou Cao | vacinal completo comes + 
Rodrigues vice-presidente da Jucec O incentivo ao oi 19, co sds des 
empreendedorismo passa sim pela facilidade dos ou dose única do imunizar 
processos de formalização de empresas. Hojeo Ceará | te Cobrança também deve 
Figura na segunda poção - atra apenas do Distrito se lida para as fest dades do fim do ano. Tema 

que fox discutido durante 
reunião realizado, nes se 
gunda-feira (8), na sede da 
Secretaria do Planejamento 
e Gestão do Ceará (Seplag) 

img elaborado pelo projeto Empreendedor Digital. que 
mora que a formalização de novos negócios possui 
tempo médio de 12 horas para constituição automática. 
de empresas ta Junta Comercial. 
---em poucas linhas an ea 

A = Todos querem o apo, mas cumpanha da Segundo o seio do OA BICE hi ale gel a dp pelscomando | piasfamento = Corão do da isiçã em nen ed atra E paipação de | Cor Pro Ala ame a má copcdade oia O ta dose dee à No eis decretos, va pelos pair em manda eletivos, decarando | da pci pasar orago... papo um apl. ericeira de Vig. me lar pra es mun Soo een aquele candidato a prsdnteda soca do Cams Estad Seta pe Como ca Ropuacoda ec plo E e fadada de “idade 2 2 Embora digum ota cs a, o que | de Enesamento à Pando Cr par que ea um tara do Sade Sena) Ri Bi de ao estro ars Je be memo E que ve imãs Cimo e 4 Gomes eso | mia da Camara para. instrumento que fe e 1h Gomes, sea para xo peca de raciaço coordenando à estado suco de Cm For” | comer à ver Levo: emp a peça ds a de rece em re Ad ceifa de do nero comer com deram emiros | para é poi ren o pescas nos exsecime ão do número de cias de cação será. exigdo paa mis e em Eta lr ão eosmemas doem | Comi a propos de x. to Queremos que todas. Ines iterações plo tudo. Prestamos Inca cocos errados cado) pés do pato de ca. idas eso. e. comia “Não queres x pemois que não farm São pa que a pes. nm como se trás e votar aum cena dese. rca Es não podem Mi informações: pon Ementa 0 ie. fm de sea tada ie Temos em Fortal. Eelr Iemete poe não mae anonovianatoestado comb E pos de ambio de da fora msgs po read de ma esco Escuro parse eniod Sd o eps do at rep Serra vacina, af pus pa ni Adria À rmoreeesravasstado come fdc iam “ape de evidenciar a. nã oco tm alguns mo. prnimareunão do comi 
e aque que ind estão com. colaboração da cadeia peo- . nicípios menores do Ceará... acontece nesta sexta (1) 
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& INTERNACIONA 
Hicarágua. Na conto das principais democracias ocidentais. PT cinigou nota sadando 
seleções da Nicarágua que elegeram o cido Dan Ortega o eo legenda clsaica o 
pie como “uma grande manifestação popular e democrática” e conima “o apoia da população 

Chile aprova impeachment do 
presidente Sebastián Pifiera 
Ação está ligada à aparição do mandatário nos chamados Pandora Papers, 
em um caso de conflito de interesses envolvendo a venda de uma empresa 

A Câmara dos Deputa-  riveis do impeachment do — outube, trata da “violação rio Público chileno também 
dos do Ce Desta presidente. De acordo com . do principio de peobidade é . investiga o caso. 
terça-feira (9), à abertura de . o relatúio maio recente do do me 
processo de impeachment . Instituto Cadem, Pira term. da hora da nação” Defesa 
Contra o prsidene Sebastián. 15% de aprovação popular-s O processo Contra Pera O mundairio apresentou 
Púbera À ação está ligada À. rejeição tem imputado tam. teve início depois da divl- sus defesa par escriã,na se 

Dem o candidato mama pasta. na qual aims pers do manda nos 
nados Pandora Paper, em um caso de possível cum 

to de Interesses emolven 
do à venda de uma empresa ga à sus familia Na vo- 
tação, 78 deputados se post. cada por grande esforço da . relizado uma operação com. cris é acusações reveladas. 
dgnaram a favor da abertura. opouáão para esticar ao mó . potencial confio de interes. pela tuprenas a partir do in 
de processo, enquanto 67 o. xo. as discussões. Mais Des ermolvendo uma conta ci de ses primeiro | 
ram contra é 3 se dbstveram. — precisamente, até 4 made. ofishuee nas Has Virgens em 3010, Ainda aúútm o pe 
Eram necexdrios 7h votos. gada de terça. lato porque Britnicas Sade aliema que o caso re 

“Aprovado na Clara, um parlamentar créico a A venda ds mineradora. velado pelos Pandora Papers 
passa agora a ser discutido. ho Senado. Pira que tem 
mandato né março de 2022 o eme od dão Cori poda aca “e ida o nie cem clmacado par o prio. de ca pôs a mano Segundo a porção“ Areado dela spin co dia 21-16 peneo posto xo Jornatac. comprados. moço de 1h, cor letra o aimé so deem. Oposição Arg eco do polca da peça aí de 1 ado pla cara Com Votos cotados um erga que ndo la cada. pa Na cena comeu Pare lo, ram ec a um de an 0 lado, 2. uma área ambiental a na + Lmp la de Nara, que rios votos de doi terços dos 
parlamentares. ou seja 29 dos 
43 senadores. Hoe, porém. 
à povabilidade de ama nova 
derrota é pequeno, já que na 

presença de Jackson era com. 
Miderada fundamental pela 
oposição. Como parte da 
estrtógia. o socalita Jaime A transação, que 
Naranjo chegou ao Congres-. mentou USS 152 mlhes(RS 

Casa aliança govermsta tem. o carregando uma pasta com 
maloia. Caso ele seja real 1.300 folhas de papel Ele di. 
mente levado a deixar o ca... cursos por 15 horas, fazendo 
o. quem asume aê o fim do. pausas apenas para r ao bu 
mandato é Rodrigo Delgado, . nheiro, deforma à prolongar 
oje minho do teia sessão e praia presença 

do colega quaremtenado. Tequa do tn 1 so gd “ra O O eo deu do na Câmara apresentado 
pela opoição no começo de 

porq eta are 

Belarus e Polônia 
deslocam tropas 
para fronteira 

A crie dos refugiados en. 
tre Bras e Poe ecaou 
esta terça (9) geram 
“do uma troca de acusações 
“que ameaça culcar femea 
Benea principal alado da 
Rasa de Vladimir Pati 
um dos mais agrsamos 
Temos da Otan (aliança 
miar ocidemta A UE (União Europeia), 
Ambos 0 pales desloca ambos os viinhos da 

ram tropas par as front us pertencem afirma 
ras Minsk afirmou que irá. que o movimento fo! orça- 
reagir à qualquer provo. do por Minsk como forma 
cações enquanto Vamóvis .. de retaliação pelas sanções 
volto a acusar a ditadura. econômicas aplicadas pdo 
de Alekuandr Lokachenko loca devido  represado à. 
de usar os refugiados como . oposição bear 
arma de presão sobre seu. Emagoso doano 

passado, Lachenho 
Mao premiê polo- venceu mais uma deição 
bs, Mateus Morawleckd. de achada, mas enfrentou 
deusa diretamente grandes protestos de rua 
presidente uso pela crise Ato continuo endurece 

adia o Kremlin deu 
apoio ao ditado. que ená 
Do poder desde 1951 

[ Esitaide Convocação |) 
[e o Esto o ingacio Amber a Ft de imação Ai ER e mero Pt 

ES 

E il a | i 
Il , | HE | | 
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LOTERIAS 

PEC: Bolsa sobe 0,72% 
espera de definição 
Bolsa de Valores brasileira fechou em alta de 0,72%, a 105.535 pontos, apoiada 
sobre o otimismo de investidores com expectativa de aprovação da PEC 

Daio em qu estava a cantora pat e Goânia e cu em Cara 

integrantes da re aaa d O recuo a ia americana também corresponde à visão do mercado de que a PEC do Calota 
vivo aiebraçode O dar cedeu 0 

Queda 
aque cam próvimas à uma Peso Vira 

Paquistão impede afegãos Morre aos 87 anos Iris Rezende, 
com visto humanitário de 
viajar para o Brasil governador de GO em 2 mandatos 

Desenas de afegãos os a : e vermos Sarney (Agricultura) 
h E a x é Fernando Henelque Cardo 

a queda dos juros às dela 

do Castça), Na juventude, ot 
lider estudante presidente 
do Go ot 
Alves da E 

20, no final do qua 
to e último. mandato como. 

o diglomlica 
no o, aqueles que 
gerem lã oca 

is Araíjo Resende, é 04 
filhos Cristiano, Ana Pau 
la é duriana. O governador 
de Gois, Ronaldo Calado 
(DE), dee hto ot Para chegar at la, os afe 

gos são obrigados a enren 
arma viagem perigosa, que 
envolve o rico de serem sap 
furados por 
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Econo 
R$5,495( VO.03%) 
Bolsas a tera-fa 

º O 
Dólar Ha teçatera 

Ceará se torna polo industrial 
com ampliação da Votarantim 
Empresa amplia indústria em Caucaia, no Complexo Industrial do 
Pecém, é aumenta a capacidade de produção para 1 milhão de toneladas 

O governador Cano Sm. 
uma dl aCancla participar da 
visita amplaçã da rica da 
Votorantim Cimentos que au 
meto a capacidade de ro 
dão em clnço vezes. Dentro 
“a área do Completo ndur 
tra e Portuário do Pecém a 
unidade pasa à ter potencial 
para produzir té um milhão 
de toneladas de cimento por 
amo, À novidade é que a tec 
logia tada na mora plata 
nda permite uma reu 
lo de 4% da emião de gi 
Cabônico (CO) no proce 
de Ebrcação do prod 

Quando atingir o pie de 
produção, o emprcendimen 
do vi orar té TOS empregos 
leo sendo 50 deves fruto 
da amplação O govermador 
Camilo Santana comemrsua 
surgimento de novos postos de 
trabalho, principalmente em 
dum momento de retomada da 
canon, po cota da pn 
lema, “O estudos mostram 
que cada empre direto nes 
bica pode era aê quatro 
Indie. Portanto, para nós, 
E undamental mete momento 
ear prego pura o oo 
emos etarea enfaiou o 

memador. 
O intetimento na ampl 

ção ol de apooimadamiente R$ 29 milhões. Marea Cas 
tel, presidente global da em 
presa comentou com alegria 
Eonertização do planejamen 
do e para a unidade. Ea 

(| ia EJA 

HA pe ad 
dE | 

o tg ed ção genero al rr e 05 prego seda 0 Gts ht amplação 
é a nona maior conquista dos 
sltimos tempos em tolo bra 
adia. Simpleameme saimos 
“de 20 ml toada e che 
remos 4 um múldo poe anos 
É uma Unidade muto bem 
nnrido, uma as ele 
rência de eficiência na pla 
das da Votorantim no Bei e 

mundo, destacou O chele 
da Votocantm informou que a 
empresa conti com ramos 
de depilação no estado Fc 
mos muto flv de conti 
apontando no Cen, que hh 
muto os recebe de braços 

“desde noma unidsde 
bra. Esperamos que dê 
também à expansão de 

Sia; dive Mare 
Com o aumento da cpu 

ade de produção da emp. 
Cr par um potencia 
pa pede 22 milhões de 

tonto de mer ed tra 
formem um polo dose 
Sustentabilidade 

Com a tecnologia adotada 
na nova plana, a Votorantim. 
vi dim à peluião que 
oenre durante o proceso de 
Ebicação do cimento Danko 
Valdir, doe de Opers. 
e da Regional Nord; ex leo de que maneiras será 
Tea "A pero vas poda 
cimento CP332 Ea é u 
das vantagens é 
tente Virou 
da emo de CO por tolo 

Alem di, o movo modelo de 
prosdação ru em 30%. 
Too de nega e Wade 
mo hide ind 

Marcelo Cel reforços 

“que o panos da empesa ado 
ainda. mai arado. “Em 
2050 nós queremos chegar 
ne elo seo de CO" e à 
ocê 2 no ajuda esta jr 
nada enalece o presidente 
amplo do Pecém tem 

e destacado poe atrair nova 
cipa comprametdos com 
à “otenabiidade. Combo 
Sara. pontuou um nove 
emenda que va contida 
bastante com is, além da 
geração de empre e remda 
O Ceará parte na frente Já 
asuiramos 12 protocolos com 
empresas imernciont pura 
amvetar via de pradação de 
drogéno verde 

Portada do Petr, rd 
meermado 

Hackaton Mundo SENAI propõe 
criação de soluções tecnológicas 

Na prima. quis firo 
cast de Dna Barra do 
Card, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industria (SE 
NAI Ceara) vera ma ma 
atoa de fecnologa aberta ao 
público, com inserção pri, 
do 1º Hachathom Mundo SE 
NAL O evento fas paste da 
programação do Mundo SE 
NAl, event que ocorre tm 
taneamente em toda 0 Res 
O porcipants deverão criar 
soluções tecnológicas para 
probemas red da instinção 
sta serem resolvidos pelo 
público ineo À premisção nega R$2 nu 

À maratona leve ineo no 
dia, de orma online com. 
e patcipants inscrito, pars 
detalhar “o desafios proble 
mas, promover integração e 
alinhamento das eps. Os 
plhes devem ser enviados 
té o da 1O/IL No da ML 
à partir das Lá, as equipes 
etário. presencisimemte “mo 
SENAI Barra do Ceará para 
apresentar o projetos em fr 
mato de pihe. À divulgação 
dos vereadores ocorrerá após. 
ds apresentações 

oram propostas sem 
tes desafio: 1 - Começou meu 

a? Qual dade 
são meus prfe 

res? Pos conhecer minha 
turma Quais módalos vou 
estudar? Onde posso acesar 

os contei que o professor 
pois? Es são alguna 
“o questionamentos que os 
slanos SENAI fazem dia 
mente. Persando nie, o SE 
NAl Dus uma resolução para 
dear tod essas perguntas 
respondidas. 2 - Tatando os 
conhecimentos do aluno. Mu 
hos cursos ténicos do SENAI 
exigem um. conhecimento 
prévio do stinto que o curso 
Tenta, porém, aptas pesos 
possuem ess. conbecimen o mas nho conseguem pro” 

var por meio de confiados 
Des forma, constantemente 
precisamos picar tests para rat que pesos posa 
aperênca Dia dino, bus 
amos uma maneira ici de 
epic aplicar a petca 
O Hackathom Mundo SE 

NAL temo objetivo de propor 
cooar a partpação e empoa 
mento do pio ea a um 
momento de toca de conhe 
cimento é experiências die 
miar e foetalser a cura de 
Inewação é lecnlogia ao pó 

Mico gera fortalecer 0 eco 
sitema de inovação creme, 
incentivar a coemunidade de 
escolas pelicas a pertcpur 
de momentos de inovação: 
sencdliar estudares pros 
fears, nico é dirigentes 
de iminições de educação 
paca cesems e bradeira “Quando à importância ds no 
vação oo ambieme ecoa 
Mundo SENAI 

Q Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SE 
NAT Ceara) ab as portas das. 
escolas e convida o público 
à descubeir tudo o que a dn 
sra tem ei comam com 
o mundo em que vivemos. O 
Mundo SENAI é um evento 
aciona que busca demons 
rar as soluções capacitações 
serviços ofertados pel SENAI 
para o público em geral O 
sento sguiá todos perto 
To canários e de segurança. 

Grato com progra 
dão de palestra, minicursos 
entação pesca o even 
to actos em ruiddes do 
SENATem todo o Cesrá (Barra 
do Crack, Maracanad Sobral e 
Jesse do Nor) À ovidade 
desacdição co Mundo SENAL 
Fe programação ercuta 
do SENAI do Cear, que inc 
vistação ds unidade, Faca 
“Game Joane a 
[empresta 

Os empregadores iteres- “trabalho e empreendedoris 
sados em participar do Mas . mo da Secretaria de Desen 
Empregos Ceará sora terão . volvimento. Económico do 
mais uma oportunidade de Ceará (Sedet) 
participar e também mais O Mais Empregos Cas: 
tempo para aero seu cadas. rá, fi criado como medi 
tro o programa. Através de de estimulo À geração de 
mudanças na Lei de criação. emprego é à promoção da 
do programa (17 569/21) 0. renda, paras nuperação das 
Governo do Ceariamplioua . adversidades sociais e evo: 
abrangência dos setores que. nômicas. das. pe 
poderão ser contemplados e . pandemia da Covid-19, co 
ô prazo para a solicitação do. tribuindo com a retomada 
Benefício nm sistema econômica no Estado. 

As mova determinações O Programa porsilita o 
incluem o segmento indus- . pagamento, pelo Governo 
trial na cobertura do progra... do Ceará de 80% do salário 
ma, beneficiando mieroem. mínimo vigente por novo 
preendedores individuais, vinculo empregatício forma. 
alervempresas e empresas. sado após o da 20 de julho 
de pequeno porte que de”. de 021, beneficio é válido 
sejem aderir 005 beneicos, por sei, meses posteriores 
Em seu formato origial, 3. À data de contratação, Em 
Lei previa o cadatro apenas. contrapartida o empregador 
de atividades do comércio. deve manter o trablhador 
ou de serviços, com prio: por mal tês meses após o 
idade para o setores. de . término do benefício, À ex 
alimentação fora do Jar in- . pectativainclal era gerar 
“lindo Bare é restaurantes, mi novos postos de trabalho 
ede eventos De acordo com . no Ceará 

lização, o cadastro das “Oy ajustes fetos pelo po 
pode ser fito até. vernador no Male Empregos 

o dia 20 de dezembro deste Ceará aumentam as chances 
ano, no portal maisempre. de mais empreendedores 

ce govir aderirem ao programa e de 
O Mais. Emprego Ceu: tis. trabalhadores. serem 

rá tem neste. momento beneficiados pela. medid 
algumas mudanças mui: Para uma retomada plena dá 
to Importantes. Com Iso, . economia no estado, prei 
pretende-se dar a. maior. tamos cada ver mai Incent 
Abrangência possível ao mb: . var o emprego a geração d 
mero de empresas que pos... renda da população aval 
sam vir a ser beneficiada. Viadyson Viana, presidene 
resata Kennedy Montene- . do Tnstuto de Desenvolv. 
Er, secretário executivo de . mento do Trabalho (IDT) 

Investimento recorde 
para bolsas do AcanCE 
O Governo d Corina: novembro, Com amplção 

ci oe ovo el delas. de Dee é recênde de do Programa AvanCÊ- Bol mesm aba do Aa 
Vivendi, mero com. Ce viga em 
a pasa do pvemadr 
vermadora tida Cla ca SESENVIÇO, 
Jeceária da Edncação, Ela mada 

Ao iciçõe para o suo Aianc deido a elo ra as cones de de 16 
crio superior para estudar E eres da mede pública “ese. vomeçam ara em 

EM DEFESA DO 
CrediAmigoo 
100% BNB 

SS LIDER 
from Ee Ft 

[seua [rã EE ES EEE 
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10 Fortaleza, Ceará, Bras * Quarta-feira, 10 de novembro de 2021 + O ESTADO 

ECONOMIA 
Secigad. Os lr d Má rt pe pr vas do ba Amd tas 

4 MECONOMIA 
o! 3 

Juros suigam R$ 230 bi das famílias 
No primeiro semestre de 2021, em um cenário ainda 

bastante marcado pelos estragos provocados pela pan- 
demia, o gasto das familias brasileiras com o pegamento 
de juros alcançou a marca de R$ 233.5 bilhões. À prje- 
ão faz parte de um estudo da Fecomercio-SP, que busca 
uantifcar volume de recursos destinados para o pega- 
mento de juros em operações de crédito livre, bem como 
ox níveis de inadimplência O estudo não considera as. 
operações lastreadas em recursos direcionados Segundo 
o trabalho, os juros ocupam à segunda posição entr os. 
tens de malore despesas dos branleros. trás apenas do 
gasto com aluguel, e superando o custos total com ed 
ação, serviços de saúde e vestuário ao amo 

Para dar uma dimensão do mostante comprometido 
para Eanes Frente às cobranças de juros, o estudo da ede- 
ação das Inddrias de São Paulo aponta que o valor oe 

onde acerca de 14 veses os R$ 164 blhões desembol 
dos vis o pagamento do sus emergencial na pimeira 
metade deste ano. Ou anda, à aproximadamente 73%, se 
comparado com os R$ 320,3 bilhões pag de auto mer. 
gencial ao long de toda o ano passado O juro médio efe- 
tivo à pessoa Íca Indicado pelo estudo lo de 294% ao 
mês, ou 194 no Intervalo do primeiro semestre de 2021 
Em igual pecado de 2020, tata mena! ol de 32% che 
gando a 21:4% no acumulado do periodo. A pequena re 
“dução ns taxas. no entanto, não representa alívio, uma vez 
que ocorreram avanço da inlção e queda no senimento. 

Paliativo 
O ministro de Minas e 

Energia, Bento Albuquer 
que, die, ontem, que o Governo estuda car um 
“coli trbutáio” e uma 

IR: só 
Com à reforma do Im 

posto de Renda parada no Senado é sem perspectivas, 
de votação, uma pure do 
Governo petendia via 

reserva estabilizadora de lizar o resjute da tabela 
preço para conter aaa. de isenção do Imposto de 
o preço dos combustíveis Renda ia medida provo 
Albuquerque fez a arm 
qdo durante audiência na 
Comisdo de Infraestrutura, 
do Senado, mas não espl 

eia lo reduto impor 
to pago pelos brasbeiros 
A dei, porém, encotra 
resistência na eguipe do. ou como funcionária em ministro Palo Cues. 

quando seria anunciado.” Fonterda pasta afrmaram Mealnda destacou que que não hi dinhero para redução deiributopara Implementar a meida e 
resalver o problema depen. derá de compensações. De 
“comreto mese, até agr, 

as bombas. 

dizem que será mas uma 
“pressão rresponsáver da 
pare polca. Promessa 
renovada para 2022 

Pad Aro pr dam edad nr as pares tem sido mas lado sand estretamento 
a relação pa faltar a dog ea negoiação mr devedor credos lá qu ambos desejam 
Super à Ei com um ia atistatóio. 

Cursos gratuitos Black Fraude Sovocêdadepiodo — Aehegada da Back 
“oça você mesmo etã, Friday estela estação 
tome nota abadá 20de de páginas e aplicativos novembro Leroy Mer radulstos para catar Foralera, no bar En. dados bancários e otras 
Quero diponibliará, informações pesso de des curtos consumidas ra teve. dos ces como int Ogeipe ole ganha sois 
lação de papel de parede, ticação. é as imitações de 
“de persiana, pisos víndicos sites, aplicativos e perfis. laminados, aplicação. de empresas em redes so 
de cimento queimado, ciais estão cada vez mis. ing vao e ipa gua af Taçã de cora e pa. empresa de clerseguran” 
básica para iniciantes Para . ca houve aumento de Bo. aqueles que ão puderem”. de casos de it no 
artcipa à uidide fará. lercer Wimese este soa da aneis do Vs na comparação cam o is emas eds sociais meses otros. 
Came: China “quebra exportação do Brasil 
pé Asexprtações de carne 

L ori, fes praça = 4 sd ooimenram 
5 oo lonladas em 

caribe nem à Aero Eme vndame 
perco uma recta de Essa milhões 

paro Pai Em comparação com igual periodo do ano 
passado, houve uma queda de 43% no volume e 31% na 
ecoa Mesma com às vendas menores lá fra, nã se 
udao preço por aqui não ceder tão cedo. 
Mais informações de Fubens Frota: 
sema: frotarubens& gmail.com 

Famílias pagaram R$ 230 bilhões 
em juros no primeiro semestre 
Além da inflação, o cenário da pandemia trouxe ainda mais desafios 
para as famílias brasileiras que passaram a pagar juros mais altos 

O astônomo Raimundo 
Alves, de 62 anos. sentiu 
na pele o peso da pan 
demia de covid-19. Como 

os Juros o impediram de 
seguir com o planejado. 
“Tudo ficou muito mais 
caro. Geralmente pagamos 
mulo caro se precisarmos. 
de empréstimos. mas ago 
ra est laviável. Dest da 
ideia é vou buscar outros 
meios para pagar as com 

tas, das ele 
Situações como as do 

autônomo refletem . que 
no primeiro semestre de 
da bastante dificultado 
pelos efeitos da pandemia, 

familias bra 
Os pros ngm à na pão ne desgsa ds asderos, dgenas  at com pat 
à cerca de 14 vezes os R$ 
168 Bilhões desembol 

a o pagame 
emergencial na 

meira metade de 2021 
recursos que vieram para 

primera metade de 2020... trabalho, or sa ve, nos O juro médio e encerrados em à pesos thca indicado e pelo extado (1 de 294% 
Domin o 19 no lodo primeiro semente de Em gua periodo de a mea de 326%, chegando 2 no acusa do per 

viços e Turismo do 
dé São Paulo (Fecomer- aux 
cloSP). A pesquisa teve a 
finalidade de quantificar 
o volume de recursos des 
inados para o pagamento 

ações de 
o livre, dual como 

os níveis de Inadinuplên 

Junho, ficou em R$ 2735 
no ano pastado e calu 

va. para R$ 2.554 neste ano. 
Ko cano da inadimplên 

dimentos 
tmular a economia foram 
bastate Co prometidos pessoas ficas ao nal de 

Junho de 2021. Em igual 
cia De acordo com a pes. rom que foram canalizados ra. no entanto não repre. periodo de 2026,a tasera 
quisa, os Juros ocupam 2 para o sitema financei- senta alívio, uma vez que de 5,30%, e de 4,78% em 
Ne-gunda posição entre os. 19 spoata o estudo con-. ocorreram avanço da infla- Junho de 20 
lvens de matores despesas. dazido por Altamiro Car-. ção e queda no rendimento. As estimativas são ba O ÍPCA, indice ani 

de inflação, teve ai 10% no primeiro semes tre de 2020, á neste ano, 
era para 77% do memo periado O ven dtmeno él rel do 

valho, auestor econbunico 
ds Fecomercio-SP 

As projeções apontam 
a Que o valor cresceu 

3% de janeiro à junho a 
deste ano, na comparação 
com os R$ 217.7 blhões na 

adas ma Pesquisa Na 
de cional por Amostra de 

Domi-elo (PNAD) e na 
Pesquisa do Orçamento 

PO) do 
leio de Geog 

e Estatística (IBGE) 

nas do gasto com aluguel 
A mesma situação é 

apontada pela Federação ai 
das Indias de São Pau. 7, 
to, cuja análise destacou 
que o valor coresponde 
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ESPORTES 
Empa0Fmesgo epa em 2 2 com a Crepes na re ds sera, a na Cn em 
E dp Sp Br, Cam es rs RM a 2 ção d cação com 
8 por, um ms que ve Pies 1 a me que A ue e um jo a, 

Superkite reúne atletas em evento 
de kitesurf no litoral do Ceará 
O torneio irá ocorrer entre os dias 10 e 14 de novembro, na Praia do 

Cumbuco, Caucaia, reunindo mais de 45 atletas nacionais e internacionais 

que natural de Cancta 
“Além dos altas do ex- 

tea, o evento também irá 
trazer uma transormação no 
aspecto econômico e fríti 
co do Ciari, onde de scuedo 
con a Sete (Secretaria de Ta- 

opte SU. amputado 
PR Cs e fuccaon a iã 
Ro) na pra do Cu to Cs cus Res apenas Em de Fl: O 
Ceni qu rece bi que do ga Sendas not Eira e cnc aê dolo (1, cm mas de Aid ocre er cl E lação os esposas tre mae de Pó ero css tendo Coop de dt na odiado femdinat: earç mr ia Ma Sl que Cape ado king bc gare quarto tao em ca jin eia o fr cê At Gulber, com o 
cspnho, ey Baranda. o “ros Br Gr fa 
PE ço e Cha “a po do cm 
pe estando logo aa E o ata taco & dor eso t ia Superfoil Po Cai” Mio “RE: Guaro evento que 

& 

Dos esporustas brasileiros que irão participar o event, 
mai de 70% serão do estado do Ceará 

Assoclation) nas estego 
rias Wingíoil Freestyle e 
Wingíoll Race; e da GKA 
ma categoria Hydrofoil 
Freestyle O torneio det 
ocorrer entre os dias 16 e 
21 de novembro, na prata 
acemma, em Fortaleza. Val 

segundo ano conse 
o que local recebe 

Ceará pega Atlético na Baixada 
permanência na primeira parte 

De olho nas vagas con 
tinentad e pensando em se 
afastar de vz da nona de re 
abxamento, Albltico e Ce 
rá e enfrentam nesta quarta 
era, à 14h30, na Avena da 

Baixada, pela 31º rodada do 
Campeonato Basa. Am: 
dos estão no meio da tabela 

laslicação, O Ceará vive 
“ua melhor fase no Base 
ão e trunfo mas duas dl 
mas rodada, sendo a última 
para cima da Cuiabá, por 74 

0.0 time alvinegro é o dec 
mo colocado, com 3 postos. 
O Corinthians, em seto tem 
47. O Atletico tem 34 po os é ocupa a 1º colocação. 
A uuma de rebaixamento já 
ficou para rd, com 0 Sport 
o 7 ga, co O. O time 
paranaense vem de triuno FE O pa cama do Re 
Teu, ora de caia. 

ma premas do que no dada pra + embate desta 
quarter O temo Tiago None ndo es dão om 
age Lua Oui € Mes a ir do tante Ja to “o pe Po o Lda Cab Det de vota 

O Jogador assume a fu 
q a ta, ex Santo o miolo de ago lerá 
Caia Lacerda e Kao. No 

ria disputa 
De acordo com Lúcio 

Mot, coordenador ttnico 
do evento a expectativa é de 
dum alto número de esport 
ta “Para se ler ma idea, 
este o segundo amo do cir 
cuio do fo aqui o Cear 
E estamos estimundo um 
nâmero bem elevado de ae 
ta E uma modalidade nova, 
que à galera gostos « cui 
aderindo com força”. comem 
tou Lácio Mote, coordena: 
dor tc do evento 

querendo 
da tabela 
bem que eo um carinho enoeme pe torcida. Eos 
cs um fia ma ba 
a pare ver coco v e eme Pod encontra Car bo 
tum de cad ado, mas estou mio. Agora eso de end Ego de tado plo 
Car, porque fel e Mi ci 
Te; o él que foi campeão da Copa do Bel Pelo ae parente 

E Hj H I | 

ESPORTE 
, AMADOR 

Flórida Bar 
Este sámpático bar que ft inaugurado pelo saudono Sá 

Fúlho continua sendo à ponto de encontro de multa ge 
te de nossa sociedade. Fica na Rua Dom Joaquim e no. 
“ilimo final de semana lotou na comemoração do seus. 
59 anos O comando atual do Fernando Baros que a 
todos trata mal bem 

PEDIALAR Adela posa st treme dote je a odds mente mv mi on sua que quando pg Im do Lume: quem vm la pe a ue ado een Ed a tua de o e um boda po e. 
Luto nacional 
Oh mundo cruel Mundo ingrato. Deusa tenha María 
Medança Estrelas mudam de logar 

Este é o nome corre deste magnífico eucandário 
Cel 
Sua campanha para deputado federal val de vento em, 

pópa. Ele é um miar que ham a categoria 
Todos de máscaras 
Na lenda mensagem polctáia que Avi e Sá 
as lo que lara 3 das caga em mediana um 

METON CESAR Um desartia cmpea pool eo 
po co em eo poa Cm voc Matas o da Vessel Ao od d Bengo o plo que let bem. 

1º mundo 
A no unidade de ensino que o Farias 

purar é uma escola de primeiro mundo. 
Leão de Ouro 
Ainda como parte dos festejos de 103 anos do Eotaesa 

Esporte Clube, um grupo detricoloes tem encontro nesta 
terç-dira para a outorga do troléu Leão de Ouro. usou 
ro pela embrança do meu novo como um dos agr 
dados O restaurante tem o nome de D, Antonio efa na 
Varjota à Ra Pre Masc, 1570 

FRANZE MORAES He foi vm ds moieres presidentes. 
que o Coe Spong j teve Se ceiho peso prossegue e “Eede che logo comido pare a mesa 
Mas inormações de ii aro 
ema promeetasóyanco com 
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Prefeitura assina acordo com o Unicef que garante 
oportunidades para jovens vulneráveis na Capital 
Iniciativa tem a finalidade de promover educação de qualidade, capacitação profissional e emprego para minimizar a desigualdade social 
José Sato Nogueira (PDT). ação de vulnerabilidade para. des em geral de Foralera é 

assinou ontem acordo de ade. desermuverem hublidades em de outras cidades 
ado da capital cenrense à pla. dilrentes áreas de interes Para o coondenador espe 
tafoema Um Milão de Opor. recabendo sus financeira ca de Politicas Públicas de 
tumidades (MO), iniciativa. criação do Bola Especie pro Juventude de Fortalera, Dust 
do Fundo das Nações Unidas. grama que benefcia 1075 e Gomes, “Hole, o maior desa 
para à Infância (Unica) em . ta e 10 treinadores, coem um do para a juventude é a em 
Via so Ca Jangurua À. Imvestimento anual de R$ 63 pregablidade” Segundo ele, 
parceria busca o desenvol: milhões: do Cartão Missão A Preta tem várias Int 
vimento de estratégias para. Infância, destinado 4 13.600 ciativas nesse sentido, como 
gerar oportunidades sos Jo. crianças que têm direto a re o Juventude Diga, que pre 
vens impactados, direta ou“ ceber um beneficio de R$ 50 tende criar oportunidades de 
Indirtamente pelo elos e do programa de microcré tealho à 40 mil jovens até 
dl pandemia da Covid-19, À . dito Nossa Guerreiras ola MORA, termos vários programas 
plataforma digital também. doa 17 mil mulheres debaixo “de formação dentro da Rede 
aneona como um aplcativo . renda, more de 18 anos é Cica com esse intula temoso 
adupiado para. dispositivos chefes de família. setor de empregabilidade que 
móveis, incluindo informa A platform reúne a Or far o encaminhamento pro 
sda pe ei. aninção das Nações Unidas mag deal para jeto empregado”, Da Gm, coorte epa Ca Adir à psafom 
acordo, Sarto se reuniu com. do e sociedade civil para criar. PONERS Públicas do Jsvantudo de Fortaleza necessidade da juventude con Do prt do US perde Tião Ad cmo mp pd, prado e dar + rio E dj, morrido ra, cpa e pen A quado crendo ig ca Lp Cit pa cs PT Cab, oprime d meto pese pics pe OO: onça do crmpcos ires dade Ens. ui ds de Piano Sia oprmáedo GR de a ci é Doni cmi arado Ap a pescado Ce De a Ea [tt means Dvd epecêção peteca, PG quo AS 2 pe a Sa cs Ger gen aperto Biro lo Pe eee ja 

doa. Aderir A plataforma 

de emprego rende com pra adaecets é joe de deu pc pn ar og pao Serido 
abertura de 400 vga para 14 a 24 amos em itução de Representa da Unico” Pager adia que, com à nei, poe é 4 mun. Brad Unic, Des La 
capactação gruta ese ao volacnbilidade A iniiivaé Brad Fovnce Baer eta. dmimção dos oo da Co. da et arpe o cod po. 0 eee da Une or O po a pa de pare do progra bl Ge. 1a que a a pane va O Tm de rs Qd certas que a gedão tera, Ra Aa; sado 

Programa Bda Nota. nerto United (Geração nã en ud ide do. Petr con é prog poa eum op Mp de grama Unte Ft 
De. que vtec 200 bla. Que Move o Pico adolescne + jovem para emas como ando e val tar ada 24. de, A Arda opere de monitora no valor de R$. do pela Assenbleia Geral da. com à mea força co que € fortes curaégas para da Fndção da Grana e dh 
200 à aluno da rede mun. ONT, emntebro de 01%. ato os dem de tl o uma reconsroção dos cm Fama Cida (un). 
pa à contratação de 1.300... “Paralelo a polca para fo. mai impactado pelos fetos hos des jventude A dmulgação do IM qu Flo Márcia Di vice pe Agents clarear elicar . ventde que estamos deem. secundários da cr “Nom csere € ara ve se dar poi ii de escolas, Mr da Fa e & conde a busca ativa de estudantes volvendo agora actam eme “Estudos mostram que contrur modos. “onocar Coca e otras Insttuções da nadar Especial de Artcução 
qe detxaramasecoas. cone do Une para pera. milhões de crianças e add. cr adadescentes e over Pra de Fortdera As- dh Edo Matra 

O prefeiotambém destacou. mas oportunádades para o jo conte se desvinculacam das “o centro das polca pub sim, on jovens terão aceso à a dna oa Jovem, com. vem, especialmente aquelesem . escolas. No Bed, são quase ca Arravês do Um Mo de ofertas de vaga, coneido de Md joe 1 dem e Tm de pa Optio pe que opseiriritm O ima 

O e. Co à ação de co oC a Erção aa 2 CC 1 or a 
»! 9, “ecra Cota Fa. Cosa er reta e Eucaçã Fusca pr ra srração poda Cubra ras 

e 04 po a o e a err pa e e ja “Pato a Et e cora eq nc 7 ra ds rh Tra ur e at Cr nr 
A x a ue 1 ara a o tra ra “a O 2 E pe 

E penciomesses 1 erresoestagrat com fo ae cada rd A pe Cs e 

Niver 
Logo mas 1930, cu tenho um encontro com você na As fis de Neusa Mora estearam o “nat” dano de Janeiro. 
TV Metrópole, Canal 1, narrando o acontecimentos danos am sa sociedade. Amanhá, me faço uma entrevista com a escrito mm nr 
me Célia Let, figura querida nos mtos cultura. | 
Nate Chaves com à esposa Angle fls, pecado no 

im de ano em cicla mama va do mundo 
No dia 24 de dezembro, marca o aniveráro de Cla 

de Souta que vai receberem cas, cm cerimonial ainado 
por Alódia Guimarães. 

Na próxima quarta-feira, dz 17. no de! Clube os rmdos 
Cla José Canos Ar lo lança e livro 

Marcou a folhinha, ontem, Regina Albuquerque, igura 
querida em sociedade. 

Teçã letra rece cumplmentos por cata da rca de 
idade Clara Pesos. o AP 

Xala Catunda movimentou um grupo de amigas em sua 
adiada loja. Poe lá, Mires Dantas Ana Maria Morais € 
Fátima Sanford 

Na pia seta fr, no Coco Bambu Pra, Moema 
Gal retorna as atividades do Labor Cloe 
Quem marca a flinha dia 12 € querida Dire Alugue RapidÍSSIMAS 
nm a a Semper educada. Clriia contempladas com produtos de forma híbrida, trazendo nesta era feira (9) coma 
papi hoje: para André Figueiredo, Betis Nogueira per de noticias Antes doados pela Receita Foral o eme Logica nacional Medalha Boticário Ferretra, nbr, Célia Catro Alves, Glária Vila de Queiros Iolanda pac ua CV A ide qui, do Estado do Curi internacional conáriose em sendo solene, no Pen fan, Ingrid Gending ósica Potes e joão Jaime Andrade.“ goroistas prejudicadas “Ao longo de cinco dias de — esa. Inscreva-se gruta — ria Fausto Arruda da Câma- 

no crucamento das avenidas — muitas ofertas e bons preços... miste pelo sic ra Municipal de Fortaleza. 
Barão de Studart € Antônio. estarão disponíveis diversos so fisexpolg com br Profissional de mercado 
Sales. As copas de gigantes” Meme eletrico diversos A arquitea ccxecutiva reconhecida é com ex 
ca drvore impede a vista. — (imariphones, heaúphones, — Águeda Muni será agra-  riência em gestão pública 
licução do sina eletrônica. aindots modens etc). perfu. — ciada mesta terça feira (9) e na incita privada, 

Va rula a festa no aver. maria importada, roupas, coma Medalha Boticário Águeda Muniz à desde 
sdrio de Neuda Martins da colados, utensílio dolar. Ferreira, em sesão solene. maio a Disetora Executiva 
Sia práimo dia 36. material de pesca, decora às 19hovas, no Plenário da C Rolim Engenharia, 
Copitlizando mais ção e muito mais. Fausto Arruda da Câmara após oito anos de atuação 

honrarias ainda pelo Dia O bazar acontecendo dis Municipal de Fortaleza. no setor público, como Se 
do Dentista o ciruçido Per. 11 ao dia 15demovembrm — Profisimal de mercado creária de Meio Ambiente 
boyre Castela las Sh ds 1 o serão feto — reconhecida com esperii: e Urbaniamo do município 
Ens que vo facera via agendamento. cimem gesto púlécaena de Fortaleza 

Primeira Comunhão do Colê. Samuel Sarséra e Gabriel Iniciativa privado Águeda Sade Simbes já prepara. 
go Christus Hugo Soarerda le Racha celebraram com Muniz é desde maio a Di um dia comemorações com 
Ponte O evento serás 20. muito amor oaniversário tora Enectiva da C Rolim muilas novidades é promo 
deste mês. do filho Henry último dia 6, — Engenharia, pós to amos ções em sua Anjo Colours. A 
À exuberante Tema Cin- com uma Ela festinha, na. de ctuação no setor pública, atração maia é a apresen 

tia aniversaria hoje mande Oba-La-Lá O baby Eneto de como Secretária de Meto tação do cover de Elvis Pres. 
forma intimida. Parabéns! Framiacoe Neuza Rocha. Ambienice Urbanismo do ley natarde do próximo dia 

À Fundação Term O Complexo do Pecém município de Foral 17. Naorganização, Salete 
Licia Per Maria Ac Montero e Fátima Sano comas  Maracamsi o IDESQea star ms Espoog MDl feira A arquiteta cenecutiva— Arníja que estará egistra 
integrantes da se cnsêcio em reunido nata do grupo SORAC forum as 3 etódades — que acontecer dias 4225. Agueda Municograciada do tudo para seu portal. 


