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aprova crédito de 
R$ 100 mi para 
reformas na Capital 

= vendas do comércio 
Em mais um sinal de dificuldades na economia, o volume de vendas do varejo 

Rate brasileiro voltou a cair em setembro, com baixa de 1,3% na comparação com agosto 
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OOPINIÃO =kziz Kms 69 mea AN 

evrroriaL Vacinação e segurança 
- foto peido da Pó ERES 

RD Gizações Sim) mostrou que o sentimento delega prdo Gio sa demão onto cê 1 gs 75% dor cncertao: De oro com apela 6% ds em criados 10 o mpracom O ço da asia, Oto 2 ser eo css nd sega mo ge prtopelistd ça e Mlipira ead 

ção com a possibilidade de uma nova onda de covd-19 
para 86% dos entrevistados À pesquis indicou que 41% 
têm muito medo de uma nova onda de covid-19 e 45% 
têm um pouco de medo. As perguntas fazem parte da 
pesquisa Vacina. Tomar para retomar e foi respondida. 
pela internet por pessoas com 16 anos ou mai, nas re- 
giões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, en- 
treos dias 19 € 29 de outubro de 2 
De fito, segundo oresutado do questionário feito para 

entender as expectativas e os aprendizados dos brasile 

os para o cenário pós-pandemis, as sensações despert 
das pela ampliação da vacinação no pais são de impacto 
pesítiva: esperança em primeiro lugar com 29%; seguida. 
por otimismo com 24% é alívio com 169%. Só esses três. 
“sentimentos somam 69%. Os dados mostram ainda que 
há grande expectativa pela retomada nos próximos me- 
ses, mas é preciso que a população continue fazendo a 
sua parte, se vacinando, e, aos governos, é preciso que 
ces continuem incentivando a vacinação em massa, já 
que, só assim, poderemos respirar mas aliviados. 

16 de novembro 
- Dia nacional de 
atenção à dislexia 

v 
| V escrever e copiar do quadro 

Pemmos que pode ser pre. guia ou dosmerme po contei vs 
Pl ec, ls É portante que pi la cuidadores e profemos eam Ants, po cu licaldade pode er pr dia de no- 

rembeo é conhe Cao mo o da nuciogal de ate o Aldeia Mas Soc ade o que é dies? Dideria Em tnnmomo emu é prii om ad ic cem date o de ecnveno da crinçã norma meme” aparecem —— oie 
colar e ecotr; ma em uno cu o dem er obnriados ars ds é ao. Vide e que nad ua ova im, 
ando dsfuncional, 

De acordo com A 

“podem estar para além. 
do transtorno mental ou para 
além de um momento de cris. vias veres, quando uma crança tm dfcuidade deles. de um momento de ri, 
muitos amociam 3 imagem do 
poicólogo a de aguém que vire 
doer problemas dr conuelbos 
úteis e respostas pronta. Porém. 
“desde a primeiro paso, aquele 
“que se dede procurar o poco 
logo à responsabilidade por uma 
pomiemdança pertence  próeia pessoa 

sa que est em busca 
À psicoterapia apresenta uma forte 

= 

do é e hoje que os 
R homens tém fama EN derem ad À quando o “unia 

é cada da saúde, De acordo 
com pesquisas, 60% dos ho. 
mes no Brasi só vão do médi ação Brasileira de ideia (ABDO), trate de dtstio Ten no Bra nó vão ao méd! a a Qd 9 Ap e gs 

e stnge er 5% e 17% da população cute E mundial O transtorno pode sr definido pao como e alguma área cognitiva quesão da 
dconadas o cr da pesos tvs 

Alguns sintomas é sina são atrasos 
de fala, problemas pata lembrar e idem 
eae letra e palavras, atrasos no vocabu 
lário, na soetração e a memorração de 
procestos verbas, As eriançãs apresen Tam também dificuldades poicomotocas. 
e espaciais, la vão ler muita dficulda. 
de para ve alfabetizar mesmo mudando o 
méd de alfabetização, e ão ter muita 
dificuldade em juntar letras e em ente 
“ler aquilo que ela está lendo. 
“Cato exdta qualquer sinal de descon 

fiança, é recomendado levar à criança. 
Ed 
mesada 

de de que se olhe para a saúde 
do homem, É valido ressaltar 
que à campanha no início era um alerta 
subre o câncer de próstata. Atualmente, 
desperta atenção à saúde integral dos ho 
mens e prevenção dos cânceres de pênis. 
próstata e boca. 

O público masculino responde so 
câncer de forma totalmente diferente 
das mulheres. Vejo lo através do Ins 

equipe composta po 
eologos, pedagogos e 

lena € dentfcada ci carente, logo, ão ne um exame que pci a irção no cine cu um pm qo a uma vei. mo 
marcador biológico, por exemplo, É ne- M do TR aa edi que hab ag adiadas nerve a E 

de correção de Le uno nas querelas de conquista, eis 
que o Estado do Piauí 
retomar uma situação de dis 
puta de território Já definida 
é assentada há cerca 200 anos. 
De olho grande especialmente 
nas férteis glebas ibiapabanas, 
desde 2011 corre em ação ju. 
dicial movida pelo nomo vii 
nho, a manifestação de vontade 
de abocanhar um longo pedaço de nosso. 
Estado, em três áreas fronteiriças da atual 
divisa, cujos parâmetras legais foram. de. 

to, assentados pelo decreto imperial nº 
JO13, de 22 de setembro de 1880, pos. 
teriormente arbitrados em 1920. É é aí 
onde mora o perigo. À área reivindicada. 
soma 2821,54 km2. A este propósito, 
chamando à atenção para que o Ceará 
abra o olho, lembro que o nosso Estado. 
já andou perdendo boa fatia de territ 
tio para o Rio Grande do Norte, Capis- 
trano de Abreu fez publicar artigo sobre 
o caso, na Revista do Instituto do Cs. 
rá, tomo 35, 1921, chamando a atenção 
para os dados históricos de que o Ceará 
pertencera ao Pais do Maranhão dorante 
cerca de cem anos, enquanto o Piauí. que 
não chegava ao mar, pertencia ao Per 
nambuco, no País do Brasil. Esta é uma 
longa história que não consta em ne- 
nhum compêndio excolar e aqui não cabe 

fonológica 
Outra questão importante refere-se à 

ala de aula. Os profesores devem estar 
lentes sobre o transtorno, para ulilar 
metodologias multssensocas nas aulas, 
para ajudar no desenvolvimento do aluno. 
O docente deve tomar medidas adequadas. 
de coro com a caraeeriticas da eram 
a para ensinácla Por exemplo alguns. 
dsênicos gostam de desenhar, enão ale 
obuervar a caractritica de aprendizagem. 
daquele dilêico, Com iso podemos en. 
alnar de acordo com o Interesse é com o 
que se tem de mais forte 

Psicoterapia para quê? 

oportunidade de autoconhe 
mento Trata-se de ser escuta 
do e dese escuta. oi a partir 
do momento que se faa,escu 
ta se, Enterga-se. Percebem-se 
limites e possibilidades. Perce 
De-se à própria humanidade, 
altos, desejos, medos, sofri 
mentos. Somos constituídos 
disso tudo. 

A psicoterapia exige com 
promiso e também multa co 
ragem. Conhecer-se não é algo 
estremamente prazeroso, pelo 

rário, é um processo muito doloroso € 
longo, digamos que para foda a vid, Iso 
assusta. Mas não impede de viver. O viver 

Isto Unidas Para Sempre, 
Passamos a receber e atender 

Infelizmente, 
acho 

de apoio quando o assunto é 
câncer. Para ele, é mais com. 
plicado se abri, conversar e 
dividir com os outros sobre a 
momento que está passando. 
ão podemos exquecer que 
ultas vezes o câncer mascu 

lino é um tabu. Ainda existe 
di 

o diagnóstico e fazer 08 exames, À dif 
culdade deles para e expor pode atrasar 
um possível diagnóstico. A resistência, 
masculina ainda é muito grande, Além 
disso, o machismo far o homem pare 
cer como e nada pudesse acontecer ou 
“como se nunca pudesse ficar doente. Por 

O olho grande do Piauí 

dissertar. Porém, insatisfeito 
com o resultado da querela, 
entre o Ceará e o Rio Grande 

orte, à Barão de Studart, 
abs observação aus comentá 

») rio de Capistrano “Já oi da 
a palavra do Supremo Triba- 
nal Federal e favorável ao Rio. 
Grande, CONTRA OS MAIS 
COMEZINHOS PRINCÍPIOS 
DA JUSTIÇA” (grife) O de- 
fensor da causa potiguar era 
ninguém menos do que Rui 
Barboia, Diga-te, por pert 

mente, que esse STF desde há muito ttu 
beia no momento de fazer justiça 
O Ceará andou silente, canhado dian- 

te da investida ousada da Piau, que in- 
ventou esse factóide pela oitava ver, com. 
o objetivo evidente de levar para seu ter 
ritório, como já dissera anteriormente 
(1921) o historiador iblapabano Pedro 
Ferreira, “a grande Ibiapaba, bela e por 
tentosa serra SEMPRE E SEMPRE CO- 
BIÇADA PELOS NOSSOS VIZINHOS 
PIAUTENSES (grifei). Felizmente, por 
agora, depois de incompreensível maras 
mo político é que se da maior atenção a 
essa esdriixal ação ajuizada no STF con- 
tra os mais lídimos direitos territoriais 
do Ceará. A Assembleia Legislativa do 

Territorisis do Ceará - CELDITEC, para, 
tratar do assunto, o qual sob a presidên- 
cia da deputada Augusta Brito, de par 

est na própria possibilidade de ser. Somos. 
possibilidades. Inúmeras, E. movimento 
Metamorfoses. ambulantes, como diria 
Raul Seixas, 

O pod está ali para au 
processo, para acolher, para amparar, para 
questionar e para escutar À escuta é a prin 
pal ferramenta deste profissional, Die 
nte do ato de ouvir a excua requer total 

atenção daquele que escuta Total devoção. 
Todos temos necessidades que envolvem à 
atenção e o cuidado, noso para com nós. 
mesmos e do outro para com a gente, Essas 
necessidades podem encontra certa sais 
fação no processo teraplutco, Logo, convi. 
do todos vocês a buscarem à psicoterapia, 
Convido-os a buscarem a si mesmos, 

Novembro azul: Por que os homens têm tanta vergonha? 

esse motivo, a família tem papel funda, 
mental e deve ser à apolo para que esse 
pacdente alga com o tratamento, Aperar 
de parecer mais forte, o homem precisa 

mesmo apoio que às mulheres ao des 
cobeir um tumor. 

Além do câncer de próstata, boca e pê- 
is, vale lembrar que o hamem também 
tem outros tipos de câncer, O câncer de 
mama é um exemplo, É raro, atinge s0- 
mente 1%, mas é muito importante que 

ibém tenham o hábito de se tocar 
ho para seu corpo 

No caso do clncer de mama, pela fa 
de toque, à matorla descobre já em está 
lo avançado É muito importante que o 
homem se cuide e busque ajuda médica, 
e apolo em grupos, casa tenham alguma. 
desconfiança. Homens, tenham mais au 
toculidado e menos vergonha. Afinal, o 
mais importante é ter saúde e para estar 
junto de quem se ama. 

com os estudos e pesquisas de naturera 
técnica, vem desenvolvendo um trabalho. 
no sentido de mobilizar forças políticas. 
e lideranças dos mais diversos segmentos. 
sócio-econômicos e culturais do Ceu 
para comporem uma imprescindível rea 
ção ds pretensões descabidas do Piauí 
É certo afirmar que uma decisão dessa 

gravidade não pode ser tomada pelo ma- 
gitrado com base tão somente em perícia 
geo-cartográfica, uma vez que os aspectos. 
históricos, sociológicos e psicossociais têm 
mais peso do que os geo-econômicos. De- 
verae pertinente, portanto, a convocação. 
pela Comissão presidida pela deputada, 
Augusta Beto, de autoridades do Estado, 
prefitos da região e lideranças interes. 
“adas no tema, para reunião realizada no 
dis 9 do corrente na Assembleia Legis 
tiva, com vistas a busca de subídios para 
encorpar o argumento, já de si o mai ro 
busto, a ser colocado nas mãos do julgador 
pela Procuradoria do Estado do Ceará, o 
ente encarregado formalmente pela defesa 
dos inalienáveis direitos do povo cearen- 
se, É mister destacar a participação nesse 
trabalho do Dr. Luiz Carlos Mourão Maia, 
competente e dedicado servidor da Astem. 
blia Legislativa, coordenador do CEIDI. 
TEC, forjado pelo estudo do assunto e pela 
experiência de outras jornadas similares, 
bem como do historiador João Boscu Gas- 
par, profundo conhecedor da história da 
formação da região ibiapabana, que tem 
dado inestimável contribuição nessa luta 
tão cívica quamto justa. 
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Politica 
Demandas. A Ciara Municipal do Fortalera recebeu repose 
artes da Comunidade Verdes Mars, localizada no bala Papicu 
pera ouve demandas da população do loca. Conforme explicou à 
veceagra dana Nossa Cara (so), e quam para niiaa da 
vesnigo a comuniado este um espaç que os moradores usam 
como psssapem também para lazer Eles pedem que, em vez de 
um novo Ecoporo, sejam fetos no local imestimemts de lazer & 
cultura Ampliação das vagas de eccolas Ensino Fundamental, 
creches e pos e std são cos peidos da comunidad 

Vereadores aprovam crédito 
de R$ 100 mi para reformas 
Os recursos serão destinados a 16 aplicações, incluindo equipamentos 

de saúde, obras de urbanização e para desenvolvimento de projeto social 

A Clara Mana de tecle (CMEo apro ado edi” desta ra (O Pre à Oni (10) 
tarado quer d Podes Eu aerea a Gp de e Vale ERG neh fo à Gia Besopnc Tede dá pe prto soda a 
NES codentaçã re aço de pipes é 
io o, pr, a bjo da coca de 

de ça pe den pet ação ria de cone de nda 
aro: Ada de so 
ms dá ira lo simao entbidana Li opameári Ama LO) em conimidde com a le do pci e ss e tolo (mn 
DR pena, ps fecionado à pandemda nos 
ad de lvan eee im sad RS Er sede e proção soca. as da Pr, Incido tm 
Ne beca pe Dão da mo pe um equi fica em mão — Além Sino eo impli 
À Emirdaão de ope. pego do Coat He do de crio em questão. Tcloal Ato da Pare melho 

Compromeds com ano “ambi” cao. pros Se foi eme ços de Mep cdnde ma quidde dev ope e penatção de pimenta Areia Deu Pano Ria, no Edo Cor, Aplicações onde há, em certos portos. 
O projeto lata 16 aplica ocormências de alagamentos 

ções, sendo o primeiro deles 
À urbanização e ressenta 
mento da Lagos Papicu, no 
art com O mesmo nome. 
incluindo “a Implantação de 
144 unidades habitacionais. 
Outro em contempla o R 
Coci (ardim Cantão) 
ato Barro, incluindo 7 
unidades habtacionaa Tam 
bém prevé a urbanização do 

a no Dart Pesa 
TL com ações de 

infraeruara basica moi 
do drenagem de gas e pa. 

Lei que prevê atendimento 
prioritário em qualquer fila 
é aprovada na Assembleia 

unidades de atendimento ex 
custo, garantindo que esa 
prioridade se dê a qualquer 
tempo em todas as unidades. 
ou guichês disponheia 

“Ea lei já vigora em For 
tala e sug de uma consta 
tação elementar Nesses ditos 
ana excl formavam 
e le maiores inda do que 

aquelas dos demais calmas 
tão apresentamos se pro 
jeto de e para garantir que a 
preferência poa cas pras 
dede em qualquer espia 
Guilherme Sampaio. 

O projeto tem cmo base 
aLeire 10189, que vigora ma 
capital cearense desde 14 de 
maio de 3014. Após apro 
ção no Legislativo estadual o Projeto seguirá para a sanção 
do governador Camilo San 
ama, o que deve ocorrer nos 
próximos dias 

O atendimento proetário 
nos ldouos, à peisoas com 
deficiência, gestames e pes. 
soa com crianças de colo 
em estabelecimentos púbi. 
cos ou privados. no Ceará 
deverk ocorrer em quaisquer 
guichês ou unidades diopo 
níveis É 0 que estabelece a 
chamada Lei da Preferência. 
em Qualquer Fil, Baseada 
em projeto de lei apresenta 
do pelo deputado estadual 
Guilherme Sampaio (PT) e 
aprovado pela. Assembleia 
Tegilatia do Cear 

O PL nº 423/2034 havia 
sido apreciado ma vitima ter 
caia (9), nas comissões. 
Temáticas da case fl apro 
vado por unanimidade na 
quarta-feira (10, pelo plená 
rio Segundo o teto, o at 
dimento prioritário não será 
mai limitado aos guichês ou 

A matéria oi aprovada em discussão na sessão desta quinta-feira (1) da Câmara Municipal 
husóricos durante as chuvas 
Otra ra contemplada jo 
e Ficiredo (Avenida Dr 
Sa Leonel Alencar), no hro 
cur implementando im 
rsestutua ba. Poe ie, a 
Avenida eira Mar vi ganhar 
equipamentos mai modernos 
dean trila da expoção 
que a tmalidade copo 
teve na Olinda de Tóquio. 
Também serão alocadas novas. 
estrluas para a les este 0 
Mercado do Petese Esta 
descem 

forma é ampliação do Fr 
ha da Meujana. que, como 
aponta a Prefeitura, está com, 

alações degradadas e pre 
ndo ve adequar às nor 

rea para peescrição múdica 

que deverá ter melhorias na 
Aersbidade e adequação 
ineêndios. Além dao, será 
destinada uma parcela da 
verba para o programa Hor 
tar Soc. que tem como 
objetivo desenvolver a seg 
rança alimentar na cidade 
À intenção é expandir para 
outros rios da cidade o 
Projeto que hoje conta co 
56 mil pesso cadastradas, 
a balros Conjunto Coari 
Gana Portugal 

Para ou equipamentos de 
saúde, a mutéra prevê a re 

a, deverão ser ima 
os 0 nor Gontagui 
la Mencjana, o moto 

rangada é 
novos postos de side em 
bairos diversos. Cada ponta 
informa a Predeitura no tex. 
to, er capacidade de tendi 
mento de 16 mil pessos por 
mês, devendo ser equipado 
com farmácia, comalórios, 
odontologia. ala e vtida 
des, esterilização, Ersidário e 
tros cômoda 

mem sc cem 

Projetos sobre regularização 
fundiária de conjuntos 
habitacionais avançam 

Na pasta desta quinta 
fera (11), os vereadores de 

Fortáleza apreciaram cin 
co projetos indicativos, de 
autoria do vereador 
Bruno (PDT), que 
à Preleitura a regala 
fundiária de sasentamentos 
urbanos da cidade So eles 
Conjunto Residencial Fo 
resta Le no hair Floceta, 
Couro Habtacional Padre 
Caetano no Abraro Werne 
Conjunto Residencial Sata 
Edbrieges no bairo Jacare 
cangs, Residencial Vila dos 
Pescadores no bairro Piram 
du e Conjunto Residencial 
Pescadores no bairro Calô- 
mia Os projetos foram lidos 
encaminhados para aprecia 
o nas Comissões 

Regularização fundiária 
tusbana engloba uma si de 
ações de natura jurídica ur. 

bamístca, ambiental e social 
que obetcam a regulação 
de “ocupações, clandestinas 
o amentamentos regulares. 
em uma cade e a ttulação 
e ac ocupantes como po. 
prictáios. Lico Bruno que 
E presidente da Frente Para 
mentar de Acompanhamento 
de Projetos, Financiamentos. 
Obras é Ações de Habitação 
Popular. Melhoria. Habia 
cial € Regularização Fam 
ária da Cima, defende as 
propostas: “A regularização 
adro é muito importante 
ps a fama, pos pessca 
mora ha 30 40 aos muma 
casando temo documento 
o papel tr a segurança para 
que posam de fato orem o 
direto sobe a propriade 
Ele também conte que val 
propor audiência pública para tro asunto. 

DIÁRIO 
POLÍTICO 

O fator Sérgio Moro 
O ex-ministro justiça Séro Moro virou centro san 

e, com à sua lição no Tademos. Apesar da sus porsvl 
candidatura à censo presidencial não er ido oficial 
te lançada, cl constato à ansedade da sociedade brasileira 
por novadades que mudem à polaação entre luapeimo 
o blsonariamo. Em seu primeiro discurso ee deli boa 
mprenão principalmente quando avesta as mus intenções 
cdeecionando as contr corrupção política, administrativa é 
social, arrancando alas o proclamar “chega de corr 
a, chega de memaã, chega de perlã, chega de cha 
linhas € chega de Orçamento Secreto” Alguns cheueam à 
ver essas plavas como frades de ei, ma, na verdade são 
palavras que ainda motivam grande pare da sociedade Ciro 
Goes, a seu modo, não apud Moto, enquanto a neu 
mao Cide nad er conta, que não vê perig de Moro 
ira voto de Cio O senador Eduardo Girão, destaque no so 
de Blação, aliou que, e Moro tivera sua candidatura ee 
tada, quem va ganhar € a soclodade brasileira a quem será 
certado um none á consagrado na hua para ira e cena og 
ma brado que fazem da polca proa. 

Ouvindo todos Digra 
dk elogios a maneira. 
como o deputado Qua 
Fina POM iniciou os. 
tas reaizados no 
inter para scr com 
a população a aplicação 
da Loi Orçamentária Aral 
LOA-2022, Ilda 

por Heenção a sér de encontos vsará matroregões 
caindo demandas, Quero: conidera que niguém mais do 
ue a povo Saba o que mai ostánecesatando 

Gente esperta pe icpent, o municipio de Nova Ruas ira nc, Lovastnenia fl obra distriaião dos R$ 163 id exeerávl Orento 
Secreto aquela cidade, graças à espertera do deputado 
hámor Mano, é a 3 er a mais avorcidas do pai 
R$M milhões 
Exemplo de oportunismo want digo dese veaid pe mundi que tim problems em 
comu o prelo Rober Peso, de Maraca e Carona Marques de Pub, femaram parceria 

à endimeto e sbd, edacação, neguranç e 
deteve econômica, Outro cuo poderio desonee nem pebios mese 
Besteirol intempestivo Depurados boison 
querem audiência pública para presalonar os ped 
Marcos Sobreira e Guilherme Landim a recuarem da 
Projeto de Lei que determina passaporte sntâro para 
frequentar restaurants e local de aglomeração Trata-se 
dem beto extemporneu e oportunista 
O custo da Indecência xo so as emendas de 
reldoe s "orienta ecl” quanio ral e te rali 
Tede. A Indecência patrocinada pelo Governo Federal 
e sacramentada pelo presidente Lira, da Clara antes 
destimsvam apenas 3% do Orçamento, Hoje mbiram para 
dé%, 

) Dever da Esperança” de autoria do. 
ex-ministro Cir Gomes, está incluso entr poses 

deste ano, Trata-se de uma bra didática 
ar a povo brsiliro os meandros das polas, 

Eovermamentan 
Acreditando na moralização |cenciado para 
coordenar a campanha do governador Eduardo Leite nas 
présias do PSD para presidente, Tasso Jerlsai continua ser um dos mus consultados senadores, O Senado 
dera continua sendo a esperança da ee 
PEC dos Precatórios 

o da imoral 

“am conjunto de mentiras combinadas. 
que se prestam para legitimar a versão dos seus sapoleão Bonaparte, um dos maiores. 
contribuintes de Fatos versões de narrativa épicas 

Mas itormações de Fernando Mai: 
email: ferrandomaiaGoestadncecom br 
Mogdolernandomata ip. net 
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POLÍTICA 
Homenagem. À Assembleia Legisttiva do Ceará realiza no uma sessão era homenagear o Dla 
o Senvdr bica O evento atende pe do deputado Caos Felipe PD), Para ee, essa 
“não pode ses vista como uma prisão qualquer e sm como um desafio de cuidar de tdos nós 

MACÁRIO BATISTA 

té POLÍTICA ENT 

O preço da fama 
O PDT no Ceará é a grande peida. Aliado fortíssimo 

do PT do Governador, ese um quase podetista. Só que ser 
famoso tem um preço. Na pole, por exemplo, a eg. 
das para eleição de Um deputado estadual sobem expone. 
calmente té viram pesadelo. A legenda, por exeroplogo 
Coca, avaliam os especialistas que quem não tiver mais de 
50 mi votos via suplente Daí que em ceras situações vira 
debandada, Neguim do PDT que quer ser deputado ext 
“al se pela de medo, mesmo como num caso conreto que 
es como, o ex deputado Moésio Lola, de 7 mandatos é 
meio, dois mandatos de profile uma pesormance leito 
ral invejável, de ter tido 78 mil voto numa eleição pra 
deputado, está prestes a deixar o PDT. Pra ele, 50 mi vo 
tonhoje é bicho deste cabeças. Orase Moési Loola, um 
radialista de 10 mandatos, Um personagem que entro prá 
istória do Ceará treme na base quando pena que a base 
seco demais para o tamanho da cama dee, tem medo 
Horia de malho. 

Frase; “Se você não faz política, 
alguém vai fazer no seu lugar e, pior, 
contra você”. Tem quem pense assim. 

Equação. O qui? Quan? Quando? Onda? Por qu? so 
efemina a formatação de uma notícia. Desc que rota é 
oia e imprensa é imprensa. Duro aguentar a esplração 
misática do um ao e de toa as indagações. Este ano, o 
Cenipa registrou 111 acidentes com aeroaves chamadas 
o poquona por. Morbuganta Mu penta. as 
ação nunca fl ublzada como agora neso acidente om 
Caratinga Mas É o tudo por um nico de auência, or 1 
segundos do exposição 

Feriadão 
Começo feriadão 
da Prosimação da 

Noves fora. 
Ora, quem fe a conta é 
quem entende: ir que 

Republica A mankurejá Emenda de deputado rende pe queria Toe ra ida Cos venha canhão econhecã, E quando porqueiegundacuudo ninguém sabe pra quem Pet dedo 
Itinerante | 
Pra Assembleia do Ceará Ta acabando 
antrabalhera começa 
exatamente no feriadão. 
Dia 16 se Instala em São 
Benedito a terceira Sessão 
Espechal Itinerante do an. 

Noize empimados tendem 
acncher agua se não 
balarem a cabeças Em 
abri muita coisa muda 
porque muita cosa sal 

Empolgação Eeeção a 
antes, Evandro Leitão, subferrânea 

tibulndo charuto com o 
suceso das duas primeiras 
Jessões em Itapipoca e 
te marcou Novo Oriente 

Santana eo secretário 
Lácio Gomes, anunciaram 
que no início do próximo a, cmeçar as bas pre deem dedo rios no Ligo do eee ato que papel da queima dns extirániio Dora fmadispdo — Sefimdarániao vo dedependo ode Maço atimóeio 
Histórico de ló. 
O guardião do Largo. 
avogado Fico Moreira, 
antecipadas 

no primeiro turno da PEC 
do Prectório Governo 
pagou R$20 milhões em 
emendas Ainda não há 
Preço pro segundo turno 

Bolsonaro nomeará 75 novos 

desembargadores aos TRFs 
As nomeações, que ocorrerão no ano que vem, foram feitas possíveis pelo 
aumento, aprovado na Câmara, de quase 50% das vagas em cinco tribunais 

O presidente Ji Bolso 
tu (em partido) va nomear, 
mo primo amo, 75 dese 
hurgadores nos seis tribunais. 
regionais lederals (TRES) do 
pai Trata-se da maior qua 
fia x ser nomenda nene pe 
tiodoço que será possível gr 
ça o aumento de quase Si 
das vagas em cinco tribunais 
aprovado pela Câmara Fede 
ral oa lima segunda-feira 
Grão 57 novos cargos) 

Também contribui para 
o à criação de uma nova 
corte, o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região (TRF 
6) em Minas Geri, aprova 
deem outubro. com 18 novos 
Juizes De um totalde 139 de 
nemargadoresfederas. por 
tanto, O Brasil pasar a ter O tribunais regionais fode 

Tuigam também crimes 

À nomeação de um ni 
do expresivo de ma. 

isrados em tribunais eta 
épicos preocupa setores do 
“o aparelhamen 
do Tudicáário por 
presidente da Replica. Ac ma dos TRF estão apenas a 
Superio Tribunal de Justiça 
(ST) e o Suprema Trina 

que ve inscrevem para com 
correr ao cargo. Uma da o 
tas mais aberta, elaborada. 

o de merecimen 
Ta. Tita js fazem parte 
dela, é Bolsonaro escolherá 

Federal (STE. O excprest- um dedes para 0 cargo. Na 
dente Lute Inácio Tola do. vaga seguinte da magra 
Siva (PT). por exemplo, fo ra, o crtéro € a antiguidade. 
Julgado e preso poe delerm Apenas neste caso a escolha 
nação do Tribunal Regional. e restringe a um nome, eva 

dão presidente pelo TRE 
“Outra parte das vagas, 

JubeSengo Moro contra ck... equivalente so quinto, é re 

CPI da Covid: Cúpula pede 
ao MP-RJ punição de Carlos 
Bolsonaro por fake news 

Em vista 26 Ministério 
Público do Ro de faneiro 
CAPRI) a capa da Comis- 
são Pedamentar de Inquérito 
CP da Covil 19 mo Senado 

Orar Ane vou a fzer pesa 
“lascas a Caros Bolsonaro 

“om quem já trocou farpas públicas ame. Segundo de, 
Clos é o principal repon 

entrou punição ao vereador. vd pla difusão depois a 
Caos Bolioaro iodo pre. as dot a pandemia no ps, 
“idene Jar Bolina. O re. incentivando o io de medica 

mento inelicanes como a 
donicoroquin é atacando as 
vacina “Estamos atri de 
tia O que o vereador Caros. 
Boltonarofer é crime crticou 
Av “indu a pes a lo. 
marem remédio, er o grande 
copaneador do Gabinete do 
Oda, Infeliamente um cida 
dão des está elo sind 
io tamém otica o MP do 
Bio por não tomar provdên 
ci otro vereador que tem 
Ho na ustiça da Ri “O MP 
5 tinha que estar agindo há 

ator ia! ds investigações 
peso indacamento dee poe 
nctação ao crime. Além de 
Caros Bolomaro a CPI tm 
bem pediu que o MPR| dê 
presegamerto dm imetga 
es contro ex deputado fe 
deal Roberto feflesoa (PTB) 

Os senadores Omar Az 
(PSD-AM) president da CPI, 
Randlie Rodrigues Mede 
AP), ie presidente e Ham. 

Perto Costa (PI-PE) se eum 
ramcomo procurador geraldo 
oiço Rio Luciano Matom. 
Ele ue ds senadora que irá 
remeter as demdncias contidas. 
mo relstório da CPI para uma 
promotor criminal, que dará Cepuência ds Investigações e 

Jair Botsonaro, com so, deve ganhar poder de negociação junto os runas, MP o OAB 
srvada a indicações do Mi 
miério Público e da Ordem 
Advogados do Brasil 

(OAB), que formam Jias 
sabometidas ao tribunais. Au 
Cortes selecionam três no 
mes e enviam para a escolha 
do presidente da República 
Caberá a Bolsonaro sempre 
aim palavra o que dá so 
Eoverno grande poder de ne. vagos de Jules eder A es 
Enclação influência na el. truta para tender ou ma Boração da lts gisiador dos tribunais no 

O senador Flávio Boleona- entanto, é bem mas dspen 
mo filhodo preside, é const cosa, O Tribunal Federal da 
erado peça-chave para a ne. 1º Regio passará de 27 pára 
pocação das Listas com nomes. 43 detembargadores, o da 2º 
Secandidatos que os tribuna Reglá, de 27 para 8/0 da 
apresentarão no presidente. Reglho de 43 para 540 dade 
O ministro do STF (Supee.. Reglão, de 27 para 310 da 5º 
mo Tribunal Federal) Nunes. Região, de 15 para 24 E 
Mangoes, que Já ltegros o. Minas Gerais lerá nomendos 
Tribunal Regional Federal da . novos 18 desembargadores 
1º Região (TRE), vem sendo 
apontado como um ds inter. 

locutor perenidade o 
senao par o preenchimento 
das vagão. Su ane e daria esbarra de for cando. 

A quão ingnclra am bém pisou em vir de 
emaitrado” vagas de de 
serbargadors serão abertas com o fechamento de cargos 

mota net 

“Moro não sabe o que é ser 
presidente nem ministro”, 
diz Bolsonaro para aliados 

O presidente Jar Hotio 
maro die nesta quinta-fei 
a (UI) que o exclui e ex 

dnlstro da Justiça Sergio 
oro não sabe O que é er 

presidente mem ministro. À declaração vem um dia de 
pois da Fiação de Moro ao 
Podemos, preparando ter 

Tuma candidatura 
Isso se efeive, Sergio Moro, 

pouco tempo ais 
dra minitro de Boleonaro, 
deverá ser seu adversário 
direto na campanha, dipu 
tando espaço na chamada 

Não aprendeu nada, 
não aprendes nada Um 
ano e quatro meses al [no 

inlsêrio], não sabe o que 
É ser presidente mem ver 
ministro”, disse a apoiado 
tes no cercadinho do Pa 
lácio do Alvorada, “Vocês 
gostaram do discurso lido 
Pelo cara votem? Ea assis 
i porque fi meu ministro, 
mê Ley o discurso, com 
dois teleprowmter 

O exi da Leva Ito 
comandou o Ministério da 

Justiça até all de 2026, 
quando deixou o governo 
nob a alegação de interfe 
tência da mandatário no 
comando da Polcia Federal 
Moro, que sempre dlse que 
não entraria para a polca, 

o como candidato da 
Planalto, contra Bolsonaro e 
oex-presidente Lula, doi 
primeiros. posieionados à rente nas pesquisas, 

O diseurio de Sergio 
Moro na ocasião da ceri 
múmia de ingresso do Pode 
mos teve tom de candidato 
à Presidência. Nele, defen 
deu o legado da Lava Jato é 
atacou Bolsonaro, À reapei 
to do che do Executivo, o 
ex-ministro disse que sofreu 
dojente de governo e que 
ão leve apoio para o com 
bate à corrupção. “Quando 
vi meu trabalho boicotado 
é quando foi quebrada a 
promeisa de que o gon 
no combateria a corrupção, 
dem eeer quem quer 

ja. continuar como 

EREECENA 
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PODER, estíiséges (12 
[ com ANDRE BRITO E TIAGO VASCONCELOS 

Privatização da Petrobras começará pelas refinarias iram ma, osso pr cobio. de o da ção e Es ue por não usar miscara, aá quarentena de 14. sca um bom prsaágo para o hera. 
(AG "ist cm qa Eoremo vela se Oracsaria desenha % 

mais Gti na Câmara apediga uanta ganância de grande período de sea a chuvas Acxorerção temporário, par empenho ds as E de 
eso federal vala inc o ET APDO ge vlres sda porca de “mercado Fra de os do io 21812. Coma pé pec Citado MD fer retome nO governa irmenado + fai meta. Nor dies 2. cobeaE de 20 Ermida de tina 
fo dot dam pu pe aonde — pooh rp Saem come 

bote de valores. Para impedir concentração. fa edi Pandemia fica para trás 
asda sei Impee que oe proportter  Mcersado o mindodo po Reforma atacada O Bras je 16 Edados o Distr Fede- 
e se seem Pop tap O aricuição O copa cm Do Tl Aro co melada mea da Papulção imo 
Ed Quer area rear no io de tica na Câmara Mas O ministro puçh soh que o mula duro le cor ave Fada com dt does vacina de done ic Ted, Gem erp. ar co de TOMOU O NAO DO TU me. co co Bona é Cs doe ai e a ic PRO dera fadado doa. 59 dade esa comem Ape Ronda to Ep O O ra ur benicido de ja poa. pesa no jato Gt de ; se benefciaso. para d Crpetme ata per psd, Eee 
ÃO, uia usa um ladrão A quem interessa? BLA aÃ se bora o bio à es: mos ojos “Ate De ia dam 
a da E do ps cena Add do poema Beco na que a. Cole Pi 2 casar a vg des. ds o deudo Cu Alec E de reg de o Cara ca pad. peso Lado Bic, once pe qu dr Be Man cm 16 ps aa Pç a pec a ç L poro sa a eia. pe ne ecra é E ri Ótimo com a rea ri que gira cd 
bet Iniência Predio um no que Pergumta o velho mundo ea fame, eia no ta des. Ape dança de ado da FL. dC senado. oo ab ee: Adm va pa 4 Umpo & prin ap es pe do Congo Ra a o ne dvd pt dr dE pon Chad Dado Cavalo doido 
Usando o monopólio sem pudor paraperar Pré-candidato 

ucros pornográficos e atuando como estatal Comsolda-e a candidatura de Ooyx a o 
gua comme Perdas este contr. urna po é pelo PL paro o a Dois em um 

deves lar para acompanha Blur Além de Peróo Portela, articulador da tolera, Um senado de oponção apart 
Tomaram conta Folga por nossa conta aura puta o Piauí ha o senado “Interemante aa cação de Dono. O eo onda ques Peba do, Cm da cm vs cs ps Lo Pt Ao tindo Ap recai Cm er do jpvero € ne do Pa € sm dos o pelo à COPIE: er Cage do governa Ido, Lcd ha ta de torto velho Lido flminou. male 
Son etários que comam ses do im Wii (Pa pe. pn ed Cota de dogma a dia lcd or da lato romance da gear ea lo quão devia polis. Jur quando citou» scror Pisdor Doe”. Mera a cs dot” 

IBGE prevê safra recorde de |Sapacidado do 
armazenagem 

grãos para o Brasil em 2022 asricoia sobe 
Primeira estimativa para a safra agrícola de 2022 prevê a produção de A capacidade don capacidade de 4 Sms 
270,7 milhões de toneladas de grãos, cereais e leguminosas no Brasil este dg tmdada repalheneo 

sssormacs | milhóesdelandadasno dos predominante neveres prio semestre deste ano. tado Eme do dador Po 
volume 2.54 superior ao do. qua de Estoques deja periodo aro O nerd a junho date no lados 

A pm estimativa para to de 08% na prdação de ja a día god de OD de com 1 do de dadas vulgada ontem (11) pelo. ma, de 24% no go her. 
Ato Rali de Geografia o em cg com 9 má e Etta (IBGE) prevê a omelada 129% o soa com produção de 2707 miles. 24 minado not. 
detoneladas de rd certas Jo primeira a cr ROS md elegia. tomada e aumento de 95% Decal com o it e fe, segunda ss com 
cos dade do Levantamento Ss peido de 1! rodada emo da Produção Agenda Por outro lado, x pesquisa SPA oem confiado srá estima quedas nas prdações 
um econd da série Rca do amv, de 339% ou ASLA nada em 19, com um a ni toneladas do fo er mento de? Mem oder. cer safra de Dev 51 mi 
imatidese am oque pr toneladas e do trigo de 10% ea 95 mis des cu 53 mn 

RioGrande do Sl mis de O dejunho dosno 
gui por Mao Grao (136) pad Entre jair punho 
Paraná (1334. Coma de 01,0 mer de esta 
de Mo Go Etabémo regidos Sul (574), Nondee 

Ama Apecavado IBGE É 
Copa ea fa de A penga do DC qem a gd ce ata do pa 
a do ao do aaa de A é de 2512 me pn tea ano penca estado e 
“oe Par a prado é “ade IA para pets a con 28 mis de oe 
Jada, de 68% para aegnda aaa Ide e ad Segundo gerente da pe 

qua e pra Tuga ee Sm 
ieinána Gp Gaio Ped pao Ed di Dado is Neo do, go ea eo lo. de 175% no god bebo ce ie lb cedo 1% 
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Mobiidado AO st care esa quinta (1) odeas LD para as Ae ore na 
conceda en Domo Op com Amada O quam é pense! pras mas 
detém cn poa segurança de fts posando que sejam a ciente retos via 

e 
NãO ViAR MOBILIDADE 

Edinterior | Ordem de serviço para incremento 
= o , R a 

Guaraciaba ganha crraio | (Jg VLT Parangaba-Mucuripe é assinada Isso memo. cidade de Guaraciaba do Norte. na zona 
norte do Cear, recebe na manhã da lima sepunda-es ; ; á faia 
ra, 08/11, a 50º central de videomonitoramento do estado | Documento é referente à construção de um ramal de ligação com o Aeroporto 
e Se base do CPRao, base do Comando de Policiamento É ci a) E a 
de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas entregues pelo | Internacional de Fortaleza. A intenção, também, é de construir outras estações 
Governo do Eri: O própio porertador Cano far pen cn er 
tuna (it), presidia a solenidade enaltece o trabalha realizado pele police cenretue. O proceso de ie Tirzação do Ro laeou er 205, col  iasalação de 
batalhões cesponaáves por centralizar s ações em nove andor cegiderdo Estado. Na segunda etapa de iterir 
Vagão ae Dave foram implantadas nas cidades com mas. de 50 mil habitantes. Agora, a CPRaio chega os mui pos que né ente 30 e 30 mi habitam 

ha perco cade 12 passando po de estações, erre ts Parana, Motsa Mia Uno Brg de Ml 50 Jo Tae 
H k Ha da cad e epa A tn dao a Vi, da A e, o overndor Condo que tentamos” ue ha vor um des video de Mais segurança Santa (PT) ano, na flmente tmtograda e: tempore meroviro mat. Parangaba-Mucuripe 

unir (1), aonde de. me como bjao Itgrr importam do pele O ba: O VIT range gata do Not dr 15 clmea de idomono | Tp pa a cosrção do a ntra meigoiro Cs o peço da patagem para pe os cperido de ora ea Sonata com outras o cn rom de pão da la do tapar de dus de a Bege Metopoltama em atado com trap de eim odo o Esto; com 3363 cmeas no VET Puto Macaipe Forudei é Regio Meo: fee dienaça An dis page € nem “obrança 
governador Camilo Santana ressaltou os equipamentos | (um o Aeroporto Interna- — politana. Estamos, também, a ferramenta de promoção . de tarifa da Estação Parana 
modernos para o funcionamento do CPRaio er Gua- cional de Fortaleza Além da . transformando 0 aeroporto. da igualdade social enorme. ha à late Esta linha percorre comoção dora doce”. de Frades em um bad. O nt bia vn tras. coca de 182 E, paando ut rele à cor ves Ato io, eee: pore ride bao para 4. por dr -taçõe ei: God eações em feed ma far 2 pordneação Pepeução male ecoa: Praga Mine Vis Epi é na Avenida des e nrbeniação da avenida Pee Uni Borges de Mía São Erpeficonára. Obras que. Cais Jena pari que” O preíoJoé Sato No: joio do Tape. Fonts Vis de cod co vedete vs lg a a que (PDT) tabs par. ro Abdo de, ape, de Inferutra do Cos. nte pare os tuas que Sep do err e ra Micurpe gp cpind: poend. as tetas para 6 desemolt Seo a gesto exudo- radio do aro de memo dor modal de tam. al O VIT ada se ines Fera (aro). Igor pare o tencpia “É us Aacamente o sima de Tome enfta à lipo. Bos nous” crdpromios Pre cdr do srvça de ipa à Imeeção dos roda opa pa a pp. Semp, dado, pda Teo que mer md dt. a peer e ct é e qu peca di ms ace Epa pcs de pi para e locomover mama que são Um melo de Sal do Met de Font é dao da tango da aponte ca des dai. ne ocoover de uma man er ambi inegrdo Cal dd Togão Me plonmuação dee sema a sega, bars e cleo tia Linho ae iria de “Foca. de agora “E um ur: Partida a contração den CRE) é uma das proc. qocaro fe te cus emo man é um paso por Por des Vi 6h 1 pos dae ds pe el! Ever te caro a e para coma hgração valo de e Ce 

Sobre a Central de Videomonitoramento de Gu 
raclaba do Norte, serão 15 câmeras de videomonto 

Concede 2021 
Conforme divulgamos ainda em setembro, e co 
seems | Ônibus da Vacina supera marca de 
cede)/3021, reunindo profisionas, estudantes e 
peca cetuto | 14 Mil doses aplicadas em Fortaleza evento (de 10 a [3/1). portanto fica concluido nesta 
deta-fia Vrios magitrados, dentre es O ex juiz re co ca ar apos 
do TREICE, Cla Felipe e o peópri Presideme do Durante 23 dia de at TSE, Toibural Superior Eloa. nitro Lia ho ação 8 Onidos da Vains 
berto Barro garantiram participação no importante | encerrou. na Alma terça 
evento “ira (O sus asvdados com um saldo de 14274 
Proteção Animal dose do unlrame com 
Repercute bem em todo o pal a recente provação | à coráL-15 em Por pe Asemblia Legais do Etado do Cesricdo | À iniciativa foi exscutads 

Projeto de e que determina fixação de cartoes sobre | pela Prefeitura em parce 
combate so maue-taos e Ioentivo à adoção de” | Fa coer à Cruz Verilha animals rm Quis vas e meire que isiegramo su | Desde tá de outubro, € 
tema intermuniipai de passageiros À proposta é do | equipamento percorre. so 
deputado Marcos Sobreira, da PUT. or 1 hos da Capa 

com o objetivo de reforçar Imortalidade saber 
Ok cartans deverão eoater anda a divulgação d 

meio para denuncia prática de vilênca contra 
nós bichos. Resalte-se, ambém, que a Assembleia Entre ox bairos vista 
Legislativa Cearense, aprovou mensagem do Poder dos pelo Ônibus da Vac. 
Executivo instituindo à Política Estadual de Proteção | ma, “destacam-se Carlito 
Animal, com regras e diretrizes que viam à promo | Pamplona Pici Via União, 
são do bem-estar é cuidados com a fauna slvestree | Floresta Cais do Porto, VE ações para aplicar a segun. estimativa incial, que era. capacitação da equipe de 
doméstica como punição ao agressor. restrição à caça. | cente Pina. Planalto Ayr- da dose destas pessoa que de vacinar 400 pescas por . vacinação do executivo de 
e proibição de metodos que causem sofrimento so tom Senna, Grande Bom forum vacinadas com a pri- dia. Do total, 5234 das saúde munkipal no Cen- 
animal no momento de abate ou controle população. | Jardim Genibai. Jungu- meira dose nesses haiiros aplicações foram de primei. tro de Eventos. Apruxima- 
Eatamor atentos russo, Messejana é Ancuri durante eta ação: apontou... ra dove, além das segundas damente, 20. voluntários. 

Ação avaliada postivamen- Ainda segundo à secre- e terceiras doses que tam. foram capacitados para o Mais intormaçõs: te pela titular da Secataria tara a ieativa “superou. bém foram aplicadas. atendimento de tgem é e-maik antonovianasoestado com.br Manicpai da Saúde (SMS), as expectativa. uma vez Para a realização da ii: registro das doses. À Pre 
Ana Estela Leite “A Pres: que. em média, foram apl. ciatia, de scondo com a feitura de Fortaleza cedeu marcossaraivagoestado.com br tura de Fortaleta está aten. cadãs 600 vaizas diárias, SMS, os profissionais da seus proisionas para à 

eee), pessando é planejando iirapassando, inclusive, 2 Crur Vermelha receberam vacinação. 
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> INTERNACIONA 
Alemanha. Em um mês a Mean fi de um pas em que o coroas parecia corto a um 
perorama em que espesist sugerem a ocorêci de ums quaria anda de Covil. Nesta sema 
mer de novas casos no ei gu o lr patamar desde o começa da crise sentia 

Morre, aos 85 anos de idade, 
Frederik de Klerk, Nobel da Paz 
Ex-presidente da África do Sul foi o último homem branco chefe de Estado no pais 
e governou de 1989 a 1994, quando o partido de Nelson Mandela assumiu o poder 

Ulimo presdeno bean- co da And do Sa Edo de Vier de Re mera 
na manhã des quite 
CU, oe 6 ano em dec “ência de um mscdicea po de coce que atinge o ted que eme os pal mes. À doença Baia Ndo 
sido diagnosticada em mar. Seg um comuniado da iidação que leva 0 seu 
nome, De Kd more em sua ca, na Cidade do Cab, ma ds capa da Arica da 
Sul Dea à esposa, Ela os Alhos ja Son O excpeesdene ft od 
mo oe branco che de ado o pe porca de 198 quando pardo 
de Neon Mandela saum o poder: Abs dividiam o Nba da Paz em 199, pelo trabalho que levo ao fim do 
apar, eim de ereta om ue duro qua dona Ática do Su 

Apesar da hora rece tod? o papel de De Kd ta 
urnição para a democracia é o de dies cometçõos o pal. Pare da populção Aulas 0 repro vao por tr sido tcapa de oe a vidlênco pote os 

a ubuleos eram a eles de 94. Ou Branco e comervadores e 
raca poe nua vez o viam 
ui o o du ia acena empre 
Racista em mica cod o pad rec “de cg à Repara de ni de da que da premaca anc, De e Apa o Chica add e LBA, pas de Guia pelo apart “Nio en tação pia a fis dt Ca ar mia ma apegado cp e Rd 
fenfmdime: dsas à 

A trandção de serva dom 
ne sa um dos repo Elvd pelo seu gere tato devido a peeades é 

sanções iternaconala À me 

er more na maná desta quna-ea 11) os E as, em corria de um mesclecna 
tamos lhe tende compa- partido que hoe governa o 
rações com o Iáder sovitco . pais e anunciando a era 
Mikhail Gortutchor: ambos. ção de Mandela. lider da l- 
eram homens que alcança. penda, depois de 27 amos na 
ram o auge do poder antes de — pisa. 
mudarem demontaremos De Klerk munteve s dec 
temas dos quo oram alo ado em segredo de quase to 
Bolos por décadas. 

Em sia autobiogaa, De 
Klenk descreve como “rs 
primeiros meses no poder endeidram com o colapso 
da Uno Savética e à de 
tegração do comuatumo na 
Earp Oriental. “Em poi cos meses, uma de noas 
principais preocupações es 
agia se foi escreveu. À 

das ações do regime. Com Descendente de ficiners 
o im dao supata amença. . (colonizadores de aigem ho 
contou De Ke, “uma jane landex), De Klerk nasceu em 
da se abriu repentinamente Jounesbargo em 18 de março 
tando uma. oportunidade de 1936. Seu pa foi membro 
para uma abordagem muto. do Partido Nacional (PN). o 
mai aventureira do que se 
imaginava anteriormente 
Muro 

O Muro de Berlim cab 
ra via menos de três me 
ae quando de ducurou no 
Palament, em fevereiro de 
1990, encerrando o periodo 
de banimento do Congres- 
so Nacional Africano (CNA) 

que era o responde por um lstema e ensino que gastava 
dez vens mas com crianças Arancas da que com as negras. 

Em 1909, venceu au le 
ghes pela liderança do pu 
Vo E det o ndo lider 
da legenda P W Bocha, um 
dos mulores defensores do 
aparteid Betha amoereu em 2006, sos 90 anos, dem um 
Rae E crio 
Pre ord er] davi camada a more de ae Sp Ca sucendo de De Kiki its cmo ums comeliação pre Quando ter do Pena ro hmm do pao pr dia med E Et] 
segerra um espirto nc Manda em 
a gesaçãs acc da tração decr que Seta braço de di ia 

poesia dedo à mação Gp de qa ap 
do a África do Sel poderia ira ede pe poesias 

O ditador da Bears. testo da crie de abstci 
Alekaande Lukachenho me. mento do produto segunda, 
açou nesta quinta dia (1) principal matriz energética 
Cotar o eeeciment do gás do continente, que levou 

ao aumento de preçose à 
acusação de que a gigante 
russa Ganpeom estava e 
presando o fornecimento. A 
reação do ditador também 
Ediecionada 4 ameaça da 
VE (Unido Europeia) de 
aplicar ais ma rodada 
de mções a pelo menos 30 
individuos e organizações 
belas. 

O pal já fe punições. 
vid à represa que o 
tado plicos à oposição 
vencer mas Uma eleição 
Echada em agosto do 

ano pasado A Ide ops 
tora Seara Tibanoviais, 
exdada na Lituânia disse d 
agência France Presse que AVE ndo deveria negociar 
com Minde 
Tukacheno também. 

adobe provocação de 
tropas polonesa sabe sda 
do bear na ego de 

Dos principal so Tosta em qe do cerca 
dos que evamo produto de 400 dos 15 mil refuga 
uso para a Europa. onde dora em seu pus Mono domina OM do 
mercado 1 pasa pela Bela- Aliado 
rue lama Aurora Boreal, A Polónia é asim como 
que desenoca tida mermo tato Justamente a Polônia Eletem capacid- . da UE quanto da Otan, o 
de pra ema able de clube múltar do Ocidente 
meros clico ama de ps que ne opõe à Rssa ca 
ca 27% do total disposição. grande Mada de Lua 

henhao ns planos de 
A mesça especialmente Put ou paso desmente 
ida no europe da vê. seriam unlicados num pro 
pesado imvemo emocom- posto Estado da União. 

A 
AuomECE RR ty tum 



O ÚLTIMAS 

Gil é eleito para a Academia 
Brasileira de Letras 

» cantor compositor Gil 
berto Gi, de 7 anos, ol ele. 
to ma tarde desta quinta-leira 
o mas novo imortal da ca 
demia Brasileira de Letras 
Ee vence uma disputa com 
o poeta Salgado Maranhão 
é o escritor Ricardo Daudi 
Ministro da Cultura de 2005 
a 2008, durante o governo 
Lula, Gi é um dos principais. 
expoentes “do movimento 
ira, ropomáve por 
a estica brasileira a partir 
do ano 1960, 

Escreveu canções funda 
como "Aquele Abra 

Domings 

no Parque” e “A Novidade 
além de outras centenas, 
lados no volume 
Letras, editado em 1996 

organização de Carlos 
Renn, Mas a verdade é que 
Gil dispensa apresentações 
À escolha de uma das igu 
ras mai conhecidas da cul 
tura brasleira para ocupar a 
cadeira deixada pelo jorna 
lista Murilo Melo Filho, na. 
semana seguinte à ele 
da atra Fernanda Mo 
gro, sugere que à Academia Brasileira de Letras esteja. 
passando por uma mudança 
significava. 

Me acostumei com você 
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Brasil mostra otimismo 
com mercado de carbono 
País, na COP26, está confiante na conclusão da regulamentação do artigo que 
cria as regras para a comercialização de créditos de emi: 

Após ter boqueado s ne 
teias que cava cr im mercado global de cubo 
Madri, o Brasil Mebilizoa 
ns poções para a al om 
esti do cima que acute 

ci em lago até esta senta 
O pis, na COP, csh 

confiante na conclusão da te 
udamentação do artigo 6 do 
Acodo de Pari, que ci as 
omg pura a comecalzação 

de crétos de emissão de a 
sesta ente paes e um 
Dem entre projetos da setor 
prada 

Tem uma proposta em 
andamento que o Bras la 
ramente esta apotando, uma 

Ea 

MATRÍCULAS 
ABERTAS 

A Red Balloon é uma 
escola de inglês para 

semear a fluência e cultivar 

o domínio do inglês. 

Contamos com 2 

Elo [Solos ao )ge=][=52:) 

SEDE ALDEOTA 
) Rua Pa 

UA FRIA 

(85) 98851-1576 

ps 

o de gases-estu! 
proposta que garante toda 
Imegridade do sistema, ali 
mo imprensa pesa quinta 
dera (1) o mino do Meio 
Ambiente, Josguim Leite, o 
vilão do Br a COP. 
À proposta que anime 

brando fa feita pela Japdo, 
segundo integrantes a del 
eão bri, const em. 
dúma condição intermedra 
er o que o Bra vinha pro 
pondo mas lima confere 
Ela e o que pulse desenvol 
dos defendiam para o hem 64 
do cond, que rata comér 
cd de emas ente pretos 
Independentes dos governos 

Créditos 
O Bra defenda que on 

ext comencialzados por 
cute aloe nd deveriam er 
abuódos dl conta dasemoes 
do pá mantida pel governo 
federal. A proponta era neu 
da de teta contr inte 
eridade ambiental do acordo 
climático, dando uma brecha 
para a dupla contagem “caso 

contabilizado tanto na pres. 
tação de conta do comprador 
aqi do pus vendodor 

À volção Japonesa é nu 
menta o rigor do comércio 
nr polos negados 
pelo setor privado ob, em. 
duma transação que passara 
pela convenção do cima da 
ONU etambém pelo crivo dos. 
pus emelvidos. A Uniho. 
Europeia também elogiou o 
ra pela “postura contr 
vê mas negueaçõs do mea 
do de cabono 

"Não é abrindo mão é da 
amente um posicionamento 
construtivo do. Brad meto 
direção” afirmou o mino 
tro obs à Serblização das. 
postaras defendidas pel pas. 
as regdições. O cando 
também lem tma transação. 
importante de Kyoto, de uma 
fora responsável, que gar 
te a imegidade do sitema de 
carbon! de Lee 

Carregar crédios de pro 
jeto negociados nos modes. 
do Protocolo de Kyoto para 
um novo mode de mercado 
elobal de carbono ária uma das condições coocudas elo 
ral pr Meibilicar outras 
demandas do pal. como os 
ajustes correspondentes das. 
metas climáticas (que pasa 
riam a descontar 0 crios 
vendidos pel pai, 

Ha snalzações de pes 
desemolvidos sobre a criação 
de uma janela de transição, 
com duração de um a doi 
anos e teto de US$ 200 mi 
The, para que os rés de 
Kyoto sejam negociados ainda 
ing do novo mercado À 
demanda é importante para 
pisos em devemvobvimento 
que investiram no mecanie mo criado em Kyo, mas a 
preocupação pela negrcação 
de créditos artigos, que não 
adicionam contribuições para 
clima atua 

venoso comb 
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Economia 
E) 
Dólar Na quintatera 
R$5,404 (1,74%) 
Bolsas Na quita-lra 

Ramal Aeroporto do VLT 
deve ficar pronto em 2022 
Com investimento de aproximadamente R$ 39 milhões, o novo ramal vai 

melhorar a mobilidade urbana em Fortaleza, beneficiando moradores e turistas 

O governador Camilo - 
“dem de serviço para a cons 
trução do ramal que gará 
o VIT Parangaba Mucuripe do Aeroporto Internacional 
de Fortalesa. Com obras Já 
miados, o nono ramal in 
lui construção de estações 
em frente ao Aeroporto é na 
Avenida dos Espedicioná 
rio ariparam da asia 
tura 0 preéto de Fotaera, 
José Sarto; 0 secretário da 
Infraestrutura, Luto Gomes 
do diet presidente do Me 
de Forte, 

edemuis autoridade 
Apresentando o caneta 

de obras dl estação da Ave 
nlda dos Expeliionários, o 
governador destacou que o 
rama integra 0 ações ue 
cutadas, em parceria com a 
Prefeitura de Fotaler, para 

ama er le 2,85, os estações sro ad o Egcnos em Ee o Aga 
Mar na A Senador Caros 
Jeresat, se interligando à 
passarela já existente sobre a 
a, com aceso por meio de 

ole Temos tamém uma 
linha que une toda a Regio 
Metropolitana até o Centro 
de Foto: explicou. 

O “ramal Aeroporto terá 
2,65 km de extenão, sendo 
05 hm em elevado. As novas 

garantir mao mobilidade ur. estações estarão localizadas 
Dama na Capital “Nos sabe- em uma futura prá, ser 
mo que milhões de oral. construida na Avenida dos 

mtos utllzam o tramporte Expedicionários e a ootr, 
público todos os dias Porta... em frente do Aeroporto Pi 
en tem Inventido muto em to Martins Taegrada À pl 
transporte de Onibus e core. meira estação, lambém será 
dores de nbs na Capital. E. construída uma mova, a 11 

(Mucuripe) onde fica todo o 
veto hoteleiro e proa; fi 
mou Camilo Santana 

O governador floa solve 
acto dem am 

para o setor de turiamo. estação Aeroporto val ficar 
previsto é de R$ 99 milhões. em frente ao Aeroporia, e cla 

O governador flou sobre. vai servir tanto para a comu 
o impacto dessa ampliação. nidade que mora do outro 
para 0 setor de lado “do” Aeroporto, como 
exáção Aerop para todo o paapervs que 
cm rente do Shegatem no Aeroporto e 
va servi tato para a cos... querem pegar o Met pura 
midade que mora do outro 

escadas fra, rampas eleva: o 
dor. À previo é de con 

do papel do Estado tem sido — do VLT Parangabu-Mucue- lado do” Aeroporto, como . (Mucuripe). onde ia todo o 
Investir no setor de Met e . pe ficará entre as estações. para (odor os passageiros que. setor botedero e prada, ai 
VIT, Hoje esumos com toda — Montesee Vl União eus. chegsrem no Aeroporto e . mou Camilo Santana 
a Linha Sul funcionando das 
inco da manha aê mea 

tents, á a Estação Aeropor 
to, que será elevada, e loca 

querem pegue o Metrô para 
irao Papicu ou o VT ao late 

Projeto de lei cria Refis para 
ICMS, IPVA e multas do Detran 
O governador Camo San 

tuna encaminhon à Assem: 
Bei Legiativa (AL) projeto 
de li que cria programa 
de parcelamento de débitos 
de Imposto sobre Circula 
(ão de Mercadorias e Serv 
os (ICMS, Imposto sobre a 
Propriedade de Velculos Au 
tomotores (IPVA) Imposto 
de Tranamisão Causa Mortis 
e Doação (FCO). À inicia 
va conhecida como Rei al 
cança também dvds aqu 
das junto o Departamento 
Estadual de Trina do ea 
rá (Detran) e aa decorrentes. 
de operações de crédito cf 
tuadas pelo extinto Banco do 
Estado do Cear (BEC), 
ICMS 

De acordo com a proposta, 
o programa contempla dv 
“lay do antigo Imposto sobre 
Circulação “de. Mercadorias 
(CM) é do ICMS com fatos 
geradores ocorridos té 30 de 
Abril de 2021, Abrange tam: 
dem os débitos parcelados, Inscrito cu não em divida 
ativa, inclusive os ajuizado. 

À divida compostas de 
imposto e multa poderão ser 
pagas da seguinte forma: à 
sta ou em até ls parcelas 
“com redução de 100% da 
multa e dos juros de mor a 
pari de quatro até 36 pa alas — com redução de 95% 
“la mula e do juros de 37 
0 parcelas - com redução de 
Sn da multa e dos juro, 

Já os debios compostos 

mota com 

apenas de multa vita oem 
é três porcas — com red 
São de 9% da multa e dos jo 
Tosde mora; partir de quatro 
é 36 parcelas - com redução 
e SON a mta e dos juros 
“e mor de 37 a 6 pardas 
com redução de 7% da mula 
dos juros de mora 

O Refis prevê alnda o per 
dão dos ditos e das mal 
tar referentes da. operações. 
em que o fat gerado tenha 
oxortido até 31 de desem 
bro de 2030 e o destinatário 
tenha declarado à ulização 
indevida de su inscrição es 
tadual por parte do emite. 
te da Nota Fiscal Eletrônica 
(NES) ou não reconheça à 
operação consignada na nota 
fica, À proposição também 
traz a posiiidade de opera 
ão não er sido realizada. 
trco 

O programa. determina 
também a dispensa parcial 
de multas e jaros de dos 
de ECO com fatos gerado- 
res até 30 de abel de 2021 
À divida poderá ser paga do 
seguinte modo: à vita ou 
em aê ted parcelas — com 
redução de SM da multa e 
dos juros de mora partido 
quatro até 12 parcelas - com 
redução de 30% da mula € 
dos juro de mora 
IPVA 

À iniciativa estabeleze 
ainda 4 dispensa parcial de 
mulas e juros de débitos de 

IPVA com fatos geradores at — mento poderá er feito à vita 
30 de dezembro de 2030. A . mo sie do Detran ou parcela 
divida podera ser pags à vista. do na sede do órgão em For 
co em é tr parcelas - com tera e respectivas unidades 
redação de 60 da rolha e — region 
dos juros de mori partie Pela feno, também serão 
“quatro tê ee parcelas - um dados como qutados ox dé 
redação de 40% da mula é bios reativos a motocicletas 
dos juros de mora de ae 150 cilindradas cujo 

“do texto, serão perdoa. valor de venda ndo ulrapame 
dos os débitos de IPVA com. RS Si tomando como base 
valor principal de te 20... a tabela do IPVA 2021 da Se 
Incluindo. multas e juros, faz O beneficio compreende 
que tenham sido adquiridos. as motos que tenham sido 
no prazo lite de 30 dede. apreendidas ou. removidas 
eme de 2020. Tal medida. ao depósitos do Detran 
dee abranger 690 mi ve 
culos deste Estado, foro Antigo BEC 
cendo em torno de S45 mil Os débitos decorrentes de 
Proprietários de veiculos a. operações de crédito efetua 
fomotares, especialmente os. das pelo Banca do Estado 
de menor valor afirma, na. do Ceará (BEC) poderão ser 
mensagem, Camilo Sana. pagas com redução de 60% 

do total da divida atualizada, 
Detran “oe será comida toet O Proj del do Ene. lamento pra ariação do 
ivo Edo encaminhado à. Inc Grade Preços Di AL pré ainda o pedidas. ponbdidade Interta (IG rolas etaas cce DI) té dererro de 199%. 
estada e roque de velo) A partir de janeiro de 1995, iorads plo Dea aê 30 at levada em coea a ve de Semed 30, no a ação do fic Nacional dê 
ler ici de 100 Úbes. Preços ao Consumidor Am (Unidade Fc de Referência lo APCA. com a bservinca do Estado do Co oequ Decrhidas espec 
lente a RS 169000] empates ia tr a ida pesos Desistência a, o proprio do seio De acnão com o projeto 
la pesou fa o fará, de Je pra aderir 20 po pre page 20% do valor. grama O contribs deve pecado a 0 dia 30 de de 5 des de ações joias 
“Ebro de 2020, cando os. proceso adminitraivos demais 8% cipetuado que cover oe dios E Pelo pão de lero Pap Chidasno Eee 

(4 Esseémais 
um 

programa de 
fortalecimento das 

empresas, para 
que elas possam 

crescer ainda mais 
e agregar valor aos 
seus produtos e 

processos. 95 

O Obsereaório da In 
sra da Federação das In 
Soria, do Estado do Ceará 
REC) e o SEBRAE lançaram 
o Programa, FRONTEIRAS 
TECNOLÓGICAS. BIOTEC 
A NANOTEC 

O Programa tem como ob. 
devo torna as nda mais 
modernas, inovadora e com 
petit através de formação de recursos humanos e cla 
ração de projetos de inovação 
más de biotecnologia 

é mantecnologia. O projeto 
a trabalhar Diagnóstico de 
maturidade e potencia, Rei 
déncia tecnológica industria 
Elaboração de pre e est mudo implementação Sampaio Flo, ietor do 

toe de Inovação e. Inovação e Tecnologia da 
a da MEC e Lider EO Lider do Observatório 

do Obervatório, Sampaio F- 
To destaco que o Programa 
é mais uma ação da FIEC que 
via alivancar fortalecer al 
da mas os sindicato, co 
sequenemente, as empresas 
amociadas. 

dose o De. Jeferson Sales, 
fic e doutor em Engenharia 
de teiformica, apresentou 
exemplo do uso da anote 
ole em diversos tipos de 
materias industrias “como 
uteis, eng sl, couro, 
embalagens entre ouros. 

O Prontera Tecnológicas 
tema mind de esocionara. 
indir cearense, e segundo: 
o pesquisador do Obnerato 
rã da Indstria que condena 
projeto, Dr, Eder Lopes, é 
uma ação pioneira no Bra 
que está sendo olrcida como 
duma oportunidade imperdivel 
poa as empresas do momo cs 
Tudo sem que seja necetdra 
contaparáda nani 

“Eme É mal um programa 
de foralecimento das empre 
a para que las powtam crer 
er ada mal e agregar valo 
ans eus produtos processos: 
reu Sampaio Fl. 

Duane à event, à Dr, 
Agnes Magr Ltloga « dou 
tora em Bicências e bite. melo, er uma apesetação 
sobe aplicações da hits 
nologa na industria como o 
“eapenetamento de redor 
ur a oração de novos pro 

Feiras têxtil e de comunicação 
visual têm apoio da FIEC 

De 17 a 19 de novembro, 
o Centro de Eventos do Cos 
rá cr polo para a volta das 
feras de inovação e conhe 
cdmento para 34 indôntia 
ex e de comunicação vi 
sua, Maquintere Sigo Norte 
Nordeste, respectivamente À 
Federação da Indústrias do 
Estado do Ceni (FIEC), tum 
dor apoladores do event, por 
meio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem industria (SE 
NAT Cear 

Os doi events são o pon 
to de encontro de inovação e 
conbecimento para x ind 
tras txt e de comunicação 

visual da região. 
Em sa 8 edição, à Ma 

quinta com ma fog, 
gerando excents opoctum 
dades para a regido, O evento 
referência do selo Vet reúne 
principais marc acione emernacionais com inovação, 

tecnologia conhecimento, 
Ja edição da Signs Nor 

te-Nondeste, a mai lilo 
piataforma “de negócios do 

apresenta 0 principal Ta 
Samentos, produtos e servi 
ços em comunlação visual e Erandes formatos, 

EM DEFESA DO 
CrediAmi 
100% BNB 



10 Fortaleza, Ceará, Bras » Sexta-eira, 12 de novembro de 2021 » O ESTADO 

ECONOMIA 
Odd Des species meias co var MT, Ste Comba a Futação 
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Varejo tem pior setembro desde 2001 
O volume de vendas no varejo recuo 13% em setembro, 

“de acordo com à Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada. 
ontem, pelo IBGE À queda super s expectativas da Co 
Tederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turis 
mo (CNC), que peoetava retração menor: de 05%, na com 
paração com o mé anterior À variação reprsento a maior 
“queda mensal para mess deste na série bstôica tu 
cada em 2001 Na comparação anual a retração fot de 55%, 
a malor para mess de setembro desde 2016 (57%). Para à 
entidade, ese comportamento revela que a prosimdade da 
normalização do fluxo de consumidores tende conta 
cada ver menos para a sustentabilidade das vendas 

O estudo aponta que, no fim de eterb a média dia 
de consumidores frequentando estabelecimentos comer 
as se sltava 41% abalo do nível observado às vésperas 
do indo da adoção de medidas restritivas ocasionada pela 
pandemia de covid-19 Ao término de outubro frequência 
se aproximo dna mts da registrada em fevereiro de 2120 
CAIN), Durante a primeira onda d crie sanitária 0 Ho 
chego à ceder 66% em menos de um ms. Para à CNC. à 
nação elevada e periteterepesenta o principal ot 
culo À sustentabilidade da recuperação do comércio. Alnda 
segundo a entidade, diante do surto inflacionário global da 
“demanda por energia. a tendência que o quado econde 
o atual ndo se reverta em curto prazo. Consequentemente, o consumo segure desaceleração nos primos mese. 

CE acompanha 6 volume de vendas do como viado Cairo 2ótem denied nr ee Mes pda acumula uma iução AE OA em mos Tê sela de 4% Anda dobra page de ugao are ed comb rg amplo reg o ação posta de TES Em a parado com eee de oz o combo magia cone teve queda The coméeo vara ampl doregaro cria de Po ea setebeo dao pads 

Ox reajustes dos preços 
de produto na porta de 
tábrica peesdonam o lucro 
do varejo em todos ese; mentos De janeiro à sete 
bra os preços dos produtos 
vendidos acumularam aa 
média de 214% no sacado, 
mas o comércio epamou 
do coneumador mera da 
metade do custo extra: o au 
meo de preços final fo, 
de 10,5%, di a CNC. No 
varejo ampliado, incluia 
do veiculos e materials de 
construção, comercian. 
tes pagaram 207% a 
mais pelos produtos no 

mestra, que chegou à ficar antre 6% e 7% em 2014, súblu para 8,7% em agosto de 2015. 

Novo Refis Acesso liberado 
O Governo do Estado en- O Congresso aprovou a 
caminhou à AL projeto de. inclusão da Audi Brasil 
lot que cria o parcelamento . no plano plurianual do 
“de débitos de ICMS, IPVA e Govema e transfere R$ 0.36 
TCO. A iniciativa, conho- bilhões do Basa Família 
cida como Rei, alcança. para o novo programa so- 
também dividas adquiridas. cial Do lota, R$ 02 bilhães 
Junho ao Detran e as. Jrão para transferência de decorrentes de operações... renda para pagamento do 
de crédito efetuadas pelo —. beneficio e R$ 2 milhões 
extinto Banco do Estado. para aperfeiçoamento de 
do Ceará (BEC). De acordo mecantemos de gestão e 
com o projeto de lei, para. disseminação de ifor- 
adorirão programa, o mações para o públicodo 
contribuinte deverá de- Audio Brasi. Outros R$ 
astr de ações judiciais e 3,4 milhões apoiaram 
processos administrativos entes federados, atraves do 
que envolvam os déblos Indice de gestão desce 
incluídos no Reis. tralizada do programa. 
13º deve injetar R$ 57 bi no Ceará 

pa A economia 
4 NO conrense deverá 

receber, até o final 
de 3021 a titulo de 
18 alívio, cerca 
de R$57 bilhões, aprocimadamen- 
te 223% do total 

do Brasil é 16,8% da regido Nordeste. Esse montante 
representa em toco de 3,0% do PI estadual A me. 
dia de valores por pessoa é estimada em R$ 184073, 
segundo números do Dieese CE 
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: trotarubensfgmaicom 

Inflação faz vendas do comércio 
caírem mais do que o esperado 
O volume de vendas do varejo no país caiu 1,3% em setembro em relação 
ao més anterior. É a maior queda no mês de setembro dos últimos 21 anos 
Em male um sinal de di 

Seuldades na economia, 
volume de vendas do varejo 
Brasi vio a car em se- 
emb, com baixa de 1,3% aa 
comparação com ago, se- 
gundo o IBGE (Instinto Bra 
eira de Gengraia e Eat 
Va) Este é o segundo recuo 
do comérão em sequência e 
o maior para o nono mês do 
amo ma sei bistâica A série 
começ em 2000. 

O resulado negativo vem 
em um contexto de escalo 
a da Inflação, que eleva ox 
custos de operação das em 
presas « diminui o poder 
de compra da população. O 
comárcio também ficou no 
vermelho frete à setembro 
de 2000. Nee io de com 
paração, a queda fode 55%. 

cio tem sido marcada po fa 
teees do bo de pa 
dem Não fot diferente desta 
vez. Além de divulgar 0 1 
Juitado de setemiba o IBGE 
“alo rbmeros ateriees 
À queda de agosto, por 

exemplo, ficou maior com 
a vevinão, passando de 3,1% 
para 43%. Segundo o las 
Tato, a crise da Covid-19 
trouxe muita volatilidade 

mou aka de 108% É à 
male desde janeiro de 3016 

do patamar pré pandemia. 
Ago está em nível 04% 
err ao de even de 2000. 

tamer e de grande ampli 
de “O desarranto das ca 
delas produtivas infuencia 
eventual revisões no dado 
sanonal:apomtos Samos 
Após à divulgação dos nó. meros de setembro, à CNC 

(Confederação. Nacional do 
Começo de Ben, Serviços e 
Turim) corto de 49% para 
346% a profeção de alta mas. 
vendas do vago em 30, 

Em relaório, a entidade 
tbém, destacou que o se 
or é alado pela dievação 
dos peço “Neste momento. 
a nação elevada e rele 

slfcadas e contaminar uma 
“quantidade cad ver maior de 
Preços afiemou a entidade À ENC ainda desa o impac- 
to negativo das restrições no 
onçamento das familia Iso 
ocorre no momento em que 
seo poderia estar em uma 
“itação mus confortável de 
vido à queda nas medidas 
de tolamento impostas pela 
dera “a retições enpamenh 
“a d população citas do qua Egramemo da cs 
edliade de endividamento ds pesou fdc, deverão ae com que ut de cm midore mo vago oo da cada ve. menos pra 0 anço dar vendia o ei no meses Na vio da 
entidade; o cenário para 202? “eso por cana de io res cono à predo de cor 
O IBGE ambém nome esta quinta que 0 como and amp “nls ve 

alo, eos e peça e mt “aid cond ee queda de e mas vendas, em e 
deb, ane ago Vlulos recuam enquanto Ae de coração eram 
edad 1% a tentar conter a ea 
gia o Cpo (Comi de des Movetára do Banco Central vem mo à tra Baia de area Sl Ono 
rosa lo por ostrolad, altcutam o Conmno ds amas e ou lvestientos 
da empresas O e ep deram um deva aciona 
para à retomada de ido de ecomôcs O vao é mada rola Pre 

il il l 
Ni 

Í il ll 
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ESPORTES 
Améncio. O Aéico-GO anuncio, nesta quinta-feira (1), a vota do reinar Maroto Cat, 
que iniciará sum iecera passagem pelo cube gro. O novo comandante va tomar o bastão do 
aa Edo Souza, alçado interinamente a comando ap a saía de Eduardo Barca. 

Vasco da Gama é goleado 
em casa e continua na série B 
Em partida disputada no estádio São Januário, o clube carioca foi 
derrotado por 3 a 0 pelo Vitória e não tem mais chance de acesso 

O Vasco perdeu por 3a O 
pars o Vitória na nole desta 
quarta-feira (10, no estádio 
de São Januário, pola 35 ro 
“lada da Série do Campo 
nato Brasileiro. O primeiro 
ol do jogo foi marcado an 
fes do minuto inicia. O ata 
cante Marcinho, com muita 
iberdade, mandou um cho 
teimulo forte de foca a área 
na ângulo do goleiro Lucio. 

“Aos 2 minutos da etapa 
final, “o raguero Thalicon 
Kelven fez 0 segundo dos 
balanos de cabeça após co 
rança de escanteio. Já dos 
2 minutos, Marcinho des 

locau o goleiro Lucão em 
cobrança de pênalti e definiu 
oplaca, 

“Com este resultado o 
Cruamaltino ndo tem mais 
chances de aceso à Série À 
do futebol brslira. Os ca 
roças têm 47 pontos e se 
gue em 9 lugar. Enquanto 
Jo, o Leão pulou para 37 
pontos, ultrapassou o Com 
ianç, chegou do 18º lugar 
e tegue vivo má Íuta contra 
o rebalamento (já que tem 
apenas um po 
do que o Brg 
ria de mantendo na Série B 

Diretoria 
Calad e sem se man 

tar publicamente, a dintota dote uma late pesado da 
torcida e de conselheiros por duma relormulação complta do departamento de ue. 
enquanto gruposde opoição 
artulam “um proce de destçãodo president jo 
e Salgado, que est em su 

Primeiro unoide mando No chamado “campo « 
bol, o  dirtor-esteuto Alexande Par sore o 

A próxima partida do Crumattino será cora o Via Mova, em Gotânia, na próxima segunda 
tes críticas pela montagem 
do elenco ea continuidade 
para a prima temporada é 
Incerta” Apesar da apolo de 
Salgado, o Jovem dirigente 
Já mão gota mus de prest 

bém foi bas 
pelos torcedores nos últimos 
fogo em São Januario 

Uma mudança na estru 
tura do seo já é dada como 
certa com à chegada de no 
vos profiatoala À indi 
ão ca sobr à permanéncia. du no de Pinaro compor 
do o futuro organograma da 
pasta 

Do plamel a grande 
maioria dos Jogadores em 

fim de contro não deverá permancor A comtinuldade 
do técnico Fernando Dita 
também ext sendo saida, sam como à renerção do 
atacante Germia Cano, que im prepea 

NE pica, grupos que 
Integram a base de polo 
do “ex preideme Eua Miranda € do ex candido 
to Leve Slao nas ditas 
“lições ago steam am proceso de recaihimento de 
natura de sócios com leio à voto para que sea comocada ua AGE (Ao 
emb Geral Estraonds ) cs io de colar em vocação a dexttuição do 
reside da Dista Ad 

minttrativ, Jorge Salgado. 
À Iniciativa quer ainda 

detos. Um om 
le e po oa 
câmdo os motivo des mo 
vumentação politica 

Em nota ocial emitida na 
última segunda (8), ams 
toria de imprensa do 
da Gama informou ques Dk 
tetoria Administrativa só irá 
se manifestar publicamente 
do término da Série B, em 
“que ainda restam rés roda 
“das, na quad a equipe cum 
pit tabela 

“2H ESPORTE 
AMADOR 

Ferrúcio 
Fico feliz quando vejo uma nova geração sendo 

lembrada para outras na poltca Agora mesma, tenho. 
conheciento que o nome de Ferrúci Feto est sendo 

m compeência 

Flávio Novies muito 

a mesma mesa aquele ex-téentco de 
noso futial é aquele ex-dirigente. 

a e jamais será esquecido 

FAGNER El conta eilhndo e o cado apresentação um 
sho de competêncio e tolenta É não me esqueça nunca de su 
iemõo, Fars Lopes, um homem corto + leal bom di fogo 
Hoje com o comb tomo nome de Ne Reloça, um do moi 
res presidentes da histári do rclor 

O Brasil chora 
Sa morte constrange o pal inteiro. To nova, meu 

Deus! Rezemos por sua alma. Marilia Mendonça, que 
saudade: Ereso mudam de lugar. 
Loteria dos Sonhos 

A Loteria Estadual do Ceará fa por muitos anos a 
grande lider de apostas em nosso Estado. A Loteria d 
Sonhos herdou dela a seriedade e honestidade em tudo 
que faz. Por io muito acredito nela pos segue esta 
mena inha de 
Professor 

No Dia do Profesor minha homenagem afigura tão 
importante na formação do jovem. Que saudade da 
peoleorinha que me ensinou o Dé a ba Onde andar 
Mamazinha, meu primeiro amor onde andarão. Ataulfo 

> 

[ei á 
DUAS LIDERANÇAS Em setores diferente. Aqui estão 
Gendencio Lcen e Edvndo Giro, ste ilio com mo not 
vel peicipeção ne Senado com pramenciamento orjso. 



u Fortaleza, Ceará, Brasil - Sexta-feira, 12 de novembro de 2021 « O ESTADO 

Aiii ocoreu no cruzamento das. 
mar x população para o curso grau de OGERAL encena 

Animação premiada em festival na França é um dos 
destaques da programação do Cinema do Dragão 
O filme “Bob Cuspe - nós não gostamos de gente” foi premiado no Festival de Annecy e destaque na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo 

Ontem, Cinema do Drs 
pão quipament da Secretaria 
da Cura do Estado do Cri 
(Seu), toue sete em 
tre asa fa ita Dem 
tre a prsencialmenena aa 
2 do Cibema, está o premiado 
longa de animação "ob Cuspe 

rãs não gpeamos de gere 
deCesar Cabra Enquanto ia, 
o vital entram em cataros 
Fies Esperando por Voc de 
Chita Fou e Um Desa 
e de Art de Ruy Pr. 

A animação brasileira Bob 
Cape - nd não gostamos de 
gentê é premiada no Fest 
val de Anny, é destaque na 
Programação da 45º Mostra 
Imernacional de cinema de 
São Paulo. O álme em stop 
motion é dirigido por Cear 
Cabal é mta documents 
rio comédia e roud-movie O 
lona conta a história de um 
velho punk tentando escapar 
de um desenio apocalipica, 
que na verdade é um parga.. O longa premiado "Bo Cs - nó não gostamos de get” retrata a mente do cartunista Ang 
bri dent da mente do jeu 
criado, o cartunista Angel. terças. Os bilhetes para a sala nide O at 
dum catunita passando por. 2 do Cinema do Dragão po parti 

principal, que és. as sedes do Cinema Vtual 
em Também pare do menu (wwrecinemavirtuaLcom by) 

dum rise criativa “em ser adquiridos na bile. Blimes como “Debi e Ltd”, virtual. Esperando por Você. têm vidor a partir de R$ 1990, . pamento possibilita que pes. 
Ou filmes "Marieli, de “teria Tea do Cinema (Rua. também é parte da equipe de. Je Chules Gral é ur ongs. com aceso em é 3 Is a Dc nda ou cogu tam 

Wagner Moura, "Uma Hlo-. Dragão da Ma, Mt, oa Prada des por ae 72%, 
tória de Fail: de Werner . de Iracema) ado Para melhor acrlduade tecnologia. Espetd 
Heriog e Cabeça de Ng. mente none =- 9 Crema do Dragão dp. prece decurso podem 
de Db Cardoso, continuam Compondo o menu do a a Natóra de um . tar o pasado cadaver mais. do recurso “Che As: uma punho na Bete 
em carta. O Ingresos para. Cinema do Dragão na plata o drampargo que. perutidar de eu fdecido po. sedação capas de prover aces rise devem ft oco 
as sessões presenca cumtam forma Cinema Vital, “Um passa por uma crise e via- Aa far descobertas inimags . ndsidad em álas de cinemas. no eu eeone móvel. 

yctedade 
E foiciorasis [54] err esto com 

No pbemo da 23, 0 da Ch, maca ma ser rs. ss gro Ad o comando d pede Va Tg Racontra neEad mah eg ado Arruda que ai veio recentemente pr recepção das TN Rd scott, Mrs Desta, Aa Mala Mode Aa Mem. “Tia, bj, Cano Sl, mádico Jo Beta Holanda, Mara Senda, Ran Barros «Tl Pr Bica Bond rm plo de lanç ed um o be 

do Festval Gastronômes Delicias do Mundo, que dcorecerá mos primos das 26, 2 28 da novembro, das 18h ds 231, 
a Praça Verde da Conto Cultural Dragão do Mar 

dezembro, à hora, no CE cpa 
ceara Sã Li. quipamento — o 
la Sc peido pel nto Nor domingo, ds 6 
Dragão do Mar (ÍDM) Eno pa O amém 

A venda ds ingrets já 

E = pa 
po 

lets podem ja 

pla com be acioriho que quer ju 
Ô Natal da Transformação enem ca 
do Shopping Benfica presen pa cr ao 
ta decoração na corbranca e Lidos destaques do Natal 
repleta de borboletas para im da Shopping Benfica a Ámvre 
car a harmonia, condara da Trensormação De forma 
e a força das mudanças Papai inédita no pais o Shopping Ben 
oe aguarda o pb fc prsda no eu cenário 
Trono pio éra) com vit principal Arvore das Brboe 
qdo gratuita. Funcionamento: tas Sã mi berhoitas, todas. 
média 1W/1> seia súbadoe feia apavs da ncidagem de 
domimço, das 1d Sede elas de monitores Ao tdo, 
154 2512 a vistação poderá a árvore interna de &meras 
ser dúária ds [46 20R E contribui como descarte coro 
dia 3/1, Papai Noel estará o de quase toneladas de io 
Sepp das 10 às 14 lerênio A produção foiem 

O Pa No do Spy Be pari com o projeto Resíduo 
fama mma tem po Tó Suse. 

Tr y 
Goraina Bra e Cólia Maia Let são confimatas na show do cover Eis rela ade do da 17, na Ao Clus. Mula diversão Enoudages do mungi ta mada nestê da 


