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Defesa da manutenção 

es PEC não permite reajuste 
São Benedito 

de servidores, diz Lira 
Az Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), diz não ver espaço para reajuste 

pt de servidor em Proposta de emenda à Constituição dos Precatórios 

Aproximação de 
Lula gera mal-estar 
entre aliados de 
Geraldo Alckmin 

Fortaleza 
sedia 1º Fórum 
Internacional de 
Hidrogênio Verde 
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“Eu não me lembro pelo menos que tenha algum Spa de espaço para dar sument a funcionários naquea proporção ca abertura do espaço orçamentário” disse Lira 

nentária “Eu absolutamente não vi 
para a Câmara dos Deputados não 

resaril, Bolsonaro afirmou que 
da PEC para conceder o resjuste ECONOMIA 

Au final de reunião de 
esse espaço, não conha 

previam esse aumento 
pretendia usar uma parte 

RASTREAMENTO 
DE VEÍCULOS 

Sonsonk 00000 
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OOPINIÃO ===zz Ez 89 mus ANOS 

enrroria. Violência contra idosos 
s6%1> nacional, coordenada pelo Mi 

nisério da Justiça é Segurança Pública 
(ISP, atendeu mas de 16 mil idosos vt 
mas de violência em todo o pus. O Balanço 

foi apesentado ontem pel pasta. A todo, a Operação 
Vet resto na prisão de 444 pessoas acusadas de 
caimes de agressão, maus-tratos, abandono de incapaz e 
tortura. O trabalho teve início no dia 15 de outubr com 
foco no combate à violência contra sdosos e mobilizou s. 
polícias civis e militares de todo o pais, com exceção do 

República de 
Zumbi 

Rupbica do marechal Dendo- 
ml Fonseca cvlment cer 
Gado em função da Constitui 
ão norte-americana, normas 

pétrea que anda perduram, originada de 
uma sociedade colonizadora e lts, nota 

damente a do nu. 
dese -agucaeiro, 
atualmente to 

U 
dão 

re e fa 
fora no passado, bramde terceiros uia atitude para. 
que não seiva a limpasem a sa burra. 

4 convivência pci Ora quem se faz ago 
fia com pesos 
der carsteres 1 EN EE 

sima mom Pelo estado 
de” tolamento a 
las imposta, por 
métodos deu 
nos promovendo, 

o próprio ester Forçado elo cerca 
mento ds minima Hbendades, legitima a 
resistência, em bloco, pol impossvel de f- 
a individualmente. Fo dessa forma 
e reuniram em quilombos, o principal dl 
ado Palmares, compondo uma da que ao. 
tempo de 163 x 1697 pertencia capitania 
de Pernambuco, verrada Barigietadode 
Alagoas, A sociedade palmeirina chegou al 
caça ma população de de fugitivos. 

À República de Zumbi dos Palmares 
contava u comando dos nes destinos do 
Jider lendário Zuh, hltado por Fran 
iva, recebendo esmerada cação, sob 

am dos grandes pau 
mas da mundo, hoje é 
que as pessoas fazem 
Algo “que” acreditam 

ser bom, ndo por ser bom, mas 
sim para obter reconhecimento e 
É por so que vemos tanta gen te se sentindo imjustiçada quando. 
o recebe 0 recuahevimento que cha que deve recebe. Da mesma 
ocma, quando algo errado, co- 

certo que a Praça do 
rera, cartão postal de 
Roseau vezes 
com feição arquittônica 

modificada pela tanha reformista | 
é kmoclaa de péfidas gostes, 

estado da Bahia Na média foram atendidos 485 idosos. 
por dia durante ese período. Segundo o MSF a ação. 
abrangeu 2.788 municípios braieios, com a apuração. 
de 14908 denúncias do Disque 100, canal mantido pelo. 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Huma- 
nos (MMEDH), e de canais locais de denúncias contra. 
a violência. As denúncias fitas por meio do Disque 100 
“sSo gratuitas e podem ser anônimas. 

Qualquer pessoa pode acionar 0 serviço, que fun- 
ciona diariamente, 24 horas, incluindo sábados, do- 

Ideologia ou Interesse 

que 

Praça do Ferreira rima com sujeira 

o caiado do padre Anton da Foge es tb e a Do ' da iguliddo des eblere pas ar rancor de page pa , 
em dei de eus comportas. Seia rc peca comes ta de Ganga Zumba, dee herdou o muciene 
hero, todavia no leve como evitar 0 
mare contra sua sad cidadela, pelos 
che bundeirantes Domingos forge Velho, pot algum papo erário em 

segbacias A culpa não é de na 
sem. Eu iz porque acredito. Má perceberam o quanto esta 
mos rodeados de pessoas que, 
aparentemente, estão imbuídos. de uma missão, de propósitos. 
sólidos. mas que na verdade, no 
eg do ovos, acabam por de 
mostra sua frustração por não 

Tenho vida mula dio no nos. 
rele. inda cririonário) movimen: 

te, de coração no se está em busca do reco- 
ibecimento de ninguém. Na vendade, acha se 
a gratidão não o outro, mas em própio 
Torna-se gato por poder tr fio algo que, a 
seu ver as com que o mundo seja melhor 

Da mesma forma. quando e, realmente, 
acredita no que fz, extise preparado para 
eventuais conseuências megas de deus 
Mos. Se eu acredito eu faço e arco com as con. 

Pesa estão dedendendo ' presidente por 
Soma da sua pesou em so por conta daquilo 
Da mena forma, em se apronámando das. 

eleições de 2122, 0 que Já se começa a ver é 

Daqude tempo à eta pare à 
Praça do Fereira tem fado hem 
pio do que a imagem que dela ns. 
da. mo idos de 1970, o poeta Sin 

ma do Vão ou da Virtude poa 
qualidade dos perfumes” Fo por Ce tempo que a conheci um 
montrengo, um soco encima 

mingos e feriados, O serviço cadastra e encaminha os. 
casos aos órgãos competentes, A Operação Vetus 
também efetuou o resgate de 157 vitimas e fer 15.488 
visitas a abrigos e residências de vitimas. Foram so- 
ficitadas 1.035 medidas protetivas « cumpridos 220 
mandados de busca e apreensão, e de prisão É ins 
missível que ações criminosas como essas se perpe- 
tuem, e é preciso que a população faça a sua parte, 
denunciando os autores dessas práticas abjetas contra 
“quem tanto já trabalhou na vida. 

ma tra que esboça acta cobrança 
por parte do das em reação à apo pura Sta candidatura cobrança coa sc, 
Única cume, oo de cs po saem, ubicamene apta Dra Sinceramente: pormim ee io depot aê poi. Em primera porque ut 
“ess vó alcnçarm lgm ipo de id depor enem und a onda comrvado a ou sé quae co se estam elo ando um rode mercado Ec segundo, memo que o posicionamento jolie ja gue e que at a década, poe Pesos que à em 
“os old ma em por de Forma me. nos coroa pura ara pesa quartos preferes eeridrio por emp, jd Hora objeto de peregução eee 

“Aula ue po de reação da pesos é mo inerente que lho ad par ver quem vedado quem faz pl seno E quem na verdad, adota aqua ponta, teoricamente: corjosbondosa or eres 
Ped mae mesquinho 

sc quarto epiitlmente, se sim podemos 
ler de lugares. Com efe, Jorge Luis Br. 
e. poeta gradia, Homen arpetno, cf 
ialmente a rapuodo grego, dia reconhecer 
as cidades pelo cheiro e pelos eávios ema 
ado da ala dos lugar, Atualmenhe é il 
para qualquer co reconhecer o arder em, 
“que e trarformo à Praça da Peer O co 
ação su de uma Fntalerdesgrenhada fode 
As emanações da ala da Praça dão conta de 
que cla pasa por um purgatõro de sofcimen- 
as aan. Ft Ivadida pela sura material e 
duma. Abandonada, ulipendiada, oturada 

Hermano Vira de No  Sbuso Dias. ta bd ice ag o por aee de arde mu cinto me vera com od 
Do alto de um penhasco vê a destruição da. mabanca de eva Sob assombra RS [que só serviam de urinl e curso hipócrita de que aquela pebe que fez da 
Caça do Maca; dal depeneas:2 de. da oe empre favo de pts, e ud ara esconder e eae, de atira Ive Praça morada, não pode ver dl ria Pode mivembro de 1697, afim de não se ferido, 
mortalmente por ss gone. 

Séculos mal tarde novo descendente de 
ora na figura de um guerilet 
Marighea. Natural de Salvador, 

onde cursa o secundário. depos 
Engenharia, quando putcipa da ocupação 

dessa Faculdade (1931), sendo preso. Pi 
Je so PCI, poe cuja agremiação é ele 
De Federal (191) 
O cineasta Wagner Moura relata em fi 

me, há do ano apresentado no Festa 
de Cinema de ein que he circula plo 
Pas segundo o ar, dedicado o im 
ár brasileiro à dee homem 
important da rosa tri Sem dida, 
macinalata coma emveredo pela gue 
“ilha, com um grupo de ptriotas, propor 
da tlcomo Zumb lar o Bea das paras. 
neo-coonialsas. Em 1964, se vale da luta 
armado, organizando seu quilombo ml, 
a ALN, que colboea no segetr do em 
dnbador dos EUA, Chare Erik, no Rio. 
de Janeiro. (1969). Marighela muda-se pra 
5 Paulo, sendo procurado, intensamente, 
pelos órgãos da repressão À operação ban deram, coordenada pelo dlegado Sérgio 
Her que capura e ssa mada 
vis contas paulistas, Zumbi e Marghea 
tram no pedestal da tória 

varas, de vagabundos, de prostitas. Houve um. 
emp mal tran e mudo segu que já vi 
omg ais prcisament em 178. como o dá 
entao poeta Otaclo de Azevedo em sua apre 
clio obra Fortaleza Descabi, que um grupo 
desenhar de lo tado de Atuação 
Banquista, se apos de um banco na Praça 
do Feira, do rede dee daramene jogam 

para o proceso ciiizaóio da 
Pumanidade Autores como Platão. 

logo política, pis como forma de governa, 
época la amou esse regime como um pro- Mlema flonófco a ser explicado E como para 
Are e todos 0 fls, a loss spesen- 

dutos são os flicofos tas como font de desmstficação 
que se destacaram, ao 
og da hatória, o 

Ce que ak mota plo do o lado 
delgaoos nador ur decchaça 

À Praça do Ferrera dos tempos dos cafés 
em que Se reuniam as tais eminentes pero 
idades Ierárias do Cear, berço de 
meta como o da Padaria Eopriual be 
ão passa de um amblene degradado tao 

vermos totalitário ea partir dio fz análise. 
osóica sebre essa ação. A criticar o regimes 
toalitris Arendt parede doi fatos dásicos. 
ma bitóia dses regimes que foram a Alema- 

ç e pra dar melhor 
cimento aquele que não têm um eo For 
so, configura se a incompetência do adminio 
tradoe pública. Para cfc mal ce cômodo. 
se esconder arde da demagogia travetida de 
sentimento de dó e comseração. Quando nos 
grmames do Ns ta da Can” 

exemplo cr solidariedade e acolh 
mento pode er dado pelo pode bico pro- 
videncir casa e comida para o mendigo que 
ocupam inadeadamente espaço na Praça do 
Ferra, a qual hoje não passa de um "tmulo 
ande dormem oe aos do pasado: segundo 
pertinente verso do poa Jáder de Carvalho so re ologradoum, 

O Pensamento Político de Hannah Arendt 

ia nazista de Hitler eo regime soviético de 
St, pol estes regimes e fundamentam, 
asim como Fal Sli Galo mas palavras de 

ecrever. sobe a pol A pempeciadecntenderomotive Hannah em uma ideologia noterrore namo. 
tica é demais temas fundamento “as consegtcias desas . ilização das massas 

aimcidade chamada regime de o Alem de sua colaboração para a desmist dicação do foaitariamo Hannah apreentos amparada Host para a compreendo 
di ação polca mintrando o conhecimento Eca como uma instância propria para Jem a ção polia poser Copa deapre. 
entar ua utlicçãoracloval e dstanciada dos itens e motivos humano É pair “a pencamento de Hannah Arendi podemos 
tender que aação pola pode parir deo- dos e deve se par todo o mars b Concedo de ação como uma 
práa polca a eeida peidar meio Tao homem como sujeito des ação e algums Eos ocoidos o lang da tória cabo. 
ara para que o one sed cora de mer pecador do conhecimento goal pas Apt de atividade acltando ea própria 
elizaçã: E av Hannah red cobrou Cm a visão moderna de plc que onise do proceso democrático dação. 
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Politica 
Animals Avança na Cámara Municipal de Fortaleza 0 Projeto 
de Les Orgia 533/21, do vereador Emanuel Acto PP, que 
probe vilênca fica a elogia no adesirament da animals 
dembstos cu enc na cdade A proposta apo segu pra à 
votação em plenária A media entende como viclência a alcação 
de oreções que violem a iteridade física, como ancação de 
pressão no pescoço fnfrcada colar de gata qua unica 
ue Amit capacitado ropilóia do ana, que imo 6 
cu ret o contato ente as patas do animal o a chão 

Deputados defendem que CE 
mantenha região da Ibiapaba 
As declarações foram feitas em sessão da Assembleia realizada em São 

Benedito. Municípios correm risco de serem cedidos ao estado do Piauí 

Deputados da Assembleia 
Legisitiva do Ciará desta 
caram, em sessão Minerante 
realizada nesta quinta feira 
(18) em Slo Benedito, a dio 
puta territorial. ocorrendo 
atualmente entre Ceará e 
Piauí. envolvendo. munkef 
plo da região a Tbiapaba. O 
tema foi pautado em diferem 
tes ocasiões, na cidade que é 
uma das atingidas no Hg 

O deputado” Salmito 
(PDT), por exemplo, rea 
tou em deu promunciamtento 
a importância estratégica da 
Serra da lapa para sta 
do do Gene "E não pode 
ria deixar de me manifestar 
sobre à Importância estra 
tágica da Serra da Ibiapaba, 
Sem desmerecer as demais. 
regiões, à regido da Iblapaba 
Interessa de lorma estratégi 

do do Cearã, À en 
falando de uma re 

go que tem Mata Atlântica 
Ns temos uma dres úmida” 
pontua. Ele propôs uma 
União com 08 demals par 
lamentares em busca da pe 
ração de emprego ne regido: . nda não podemos aceitar 
E quera, Junto com ore: Na mesma sed, O de 
mas parlamentares, propor. atado Guilherme Sampuio 
uma agenda de desenvolvi: . PT) pontuou que quem deve 
mentos estruturantes para a. define 0 tercóeo porte 
Serra da Iblapaba com gera. conte ao Ceu e 0 perter 
qdo de emprego e de renda. cent do Piau é o povo es 
Nos precieeos desenvolver. dente daquela macrocregão 
todo eu potencial, eme é b “Quem deve ser ouvido são 
navio olhar eu falo com es- as pesso que têm história, 
peito públo: demidade, “cultura e laços 
Salto resalou ala a esonómicos e sociais. Ser 

importância de defender o. tão dificil compreender que 
tertóio cearene e forte: esa é à principal lógica de 
cer sentimento de pertem... escolha sobre pertencimen. 
cimento no Impaste entre. to? É um mapa de 100 anos 
da dra de Ugo do Ceará e . atrás que val determinar iso? 
Pia “A Serra da Ibis. E uma perícia eta pelo Exer 
pertence ao estado do Ceará cito que vai determina iso? 
desde sempre, ela faz parte É um estudo do IBGE que 
“de uma contrução histórica. va determinar isso Quem 
Como é que exas famílias . determina lo é o povo da 

vão se identificar com outro 
Btado? O sentimento é de 
pertencimento É uma ques. 
ão que Interessa so povo do 
Cori. Com tada relação ns. 
tiucioal e respeitosa com 
noMos Irmãos” piauienses 

Deputados discutem nesta 
sexta-feira violação do 
direito à moradia digna 

A Comissão de Diretos 
Hamanor e Cldadana da 
Assembleia Legislativa do 
Ceará. promove hoje uma 
audiência pública para dis 
cut as violações do direito 
À moradia digna em Fora 
ler O debate atende a o. 
licitação do presidente do 
colegiado, deputado Renato 
Roseno (Pol), como parte 
la misão do Ceará na cam 
Panha Despejo Zero, com Posta por entidades da do: 
Giedade civil de todo o País 
qe investigam ae denúncias 

de violações do tipo. 
De acordo com à para, 

mentar, multiplicam-se as 
denúncias de ocorrência de 
despejos ilegais na Região 
Metropolitana de Fortalea, 
enquanto antigas demandas 
de efetivação de políticas 
habitacionais de interesse 
social seguem sem uma so 
Jução definitiva. O levanta 
mento realiado pelo Eseri 
trio de Direitos Humanos é 

Assessuia Jurídica Popular 
re Tito de Alencar da As 
semléia Legiatva, a par 

“dos casos asessorados 
pelo escritôrio revela que 
de março de 2020 até maio 
de 203, 1.545 Famílias em 
situação de vulnerabilidade 
anja estavam ameaçadas de 
despejo no Estado 

“Eta será uma oportuai 
dlade para reunir o diversos 
atores envolvidos — pber 
Vadores externos, represen: 
tantes dos poderes públicos. 
municipal e estadual, Legis 
Iutivo, Judiciário, entidades. 
da sociedade civil e mori 
mentos sociais -, com o ob 
Jetivo de expor as denúncias. 
de violação no direto à mo: 
radia digna verificadas do 
rante avista de paetuar so 
Iuções” ressalta o deputado Participarão representam. 
tes de Instituições de direitos 
humanos, do Ministério Pé 
ico, da Prefeitura de Fora 
lesse do Governo do Estado. 

Para Gulherme Sampaio (PT) destino das cidades deve ser definido pea sua população 
ipab: afirmou. mos passos: “Vamos anal 

com à Procuradora do Esta 
da ponuoldade da entrada 
“dos mumbiços. envolvidos 

etamente Do peocomo em 
tramitação no Sapremo “ri 
oral Federal. Vamo avaliar 
e amar deciubes obee o que 
rode ainda ser implementa do dentro da defena que ei 
“sendo feta plo Govero do 

Segundo ea. é preciso 
ao STE que não 
mas da questão 
tda na 6, mas 

especialmente da história 
da regida, do sentimento de 
pertencimento da população. 
À ideia é aliar 4 posa 
lidade de marcie reuniões 
“do STE, reltoa da ação 

por meio da Autembleia Le 
Eslsiva, com a presença de 
Evandro Letão € preeãos € 
vereadores da regido 

A realização de ativida 
des da Avembleia em São 
Benedito tem como pano de 
fundo oi 
Cen e do Pau, emlvendo. 
Ares de 14 municípios da 
o da Ibiapaba que podem 
Pose para o estado vizinha. À ação emolvendo C 
Piu tramita desde 2011 no 
Supremo. Tribunal Federal 
“ST em punto om 

Esempo dio é a reunião 
que ocorreu na última sema a com preéios é represen 

es dos muniiçõo, por 
miiativa do Comité de Et ci 
“los de Limites e Dis Ter 
ritos do Ceará (Cade) 
a Avseeia Legodtiva Na. 
ocasão, a presidente do Col 
“te, deputada Augusta Brito 
(PCdoB), destaco os prix 

Tramita projeto que obriga 
pacientequerecusouvacina 
a pagar pelo tratamento 

Trama ma Câmara Mun 
cápal de Forialera (CMF) 
o Projeto de Indicação 1r 
1609, de autoria do ve 
reador Gardel lim (PDT), 
que lenta obrigar paciente 
que tenham optado por não. de vacinar a pagar pelo 
tamento da comad-19, À pro 
posta versa que as despesas. médicas decoerentes do 
tamento da doença na rede 
municipal de saúde serio 
custeadas com recursos prô 
prio do paciente 

Segundo o projeto são 
abarcados na matéria os in 
dividoos. que, tendo sido 

ção da vacina - sendo neves 
Sória a apresentação de ate 
tada mec 
* criação da vacina com 

tra coMd-19 represento x 
perança diante da maior crie Tanitária dos ltimos tempos. 
Ciemtisas do mundo ineo, 
incluindo o Bra. incaram. 
ma corda contra tempo. 
para valia um Amunira 
te contra a doença que em 
Outubro de 2021 superou 
marcados 250 milhões de in 
ectadosno mund, e maisde 
5 milhões de mortes acume 
ladas desde o inico da pan. 
demia. À queda vertigmoma 
na média móvel de novos 
casos é mares pela cond. 19 
mo Brasi ilustr à import 
cia da vacinação em massa 
da população. pois aperas 
através dela poderemos te 
focar a normalidade À pre sente propositura leva em 

comvocados para a vacinação. 
pela Prefeitura, deliberada 

Justificativa para à susê 
na data da comocação pela 
Secretaria Municipal de Sao 
de (SMS). Jutifieatvas que 
podem der aceitas incluem. consideração a coletividade 
internações ou condições de. o direi à vid”, justifica o 
saúde que impeçam a ud . paramentar na proposta. 
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Moralizando o Orçamento 
O Tits Poderes da República Brasileira estão na obrt 

ação de lançar luz sobre o destino de cada centavo do 
Orçamento da União, À declaração é do senador Rodrigo 
Pacheco, após visit Institucional ao ministro Luis Fu, 
presidente do STF, com quem discutia problemas das 
condenáveis emendas de parlamentares, alvo de críticas, 
polêmica « denúncias de desvios de receitas contribu 
tivas do povo. O presidente do Sendo Federal afirmou 
que a sua maior preocupação será pelo alinhamento do 
Executivo, Legltativo e Judiciário para conjugar a exeu 
ção do Orçamento como meio de imprimir mai trans 
parência na utlização dos recuros. Como outra medida 
para motaizar a destinação dos recurso orçamentários 
“ senador vai propor 4o Congresso Nacional um Proje 
to de Resolução definindo os critérios a serem adotados 
pelo relatos asim o 
cada município, por pequeno que seja. Com ss evitam. 
xe decõe minas como a da Ministra Rosa Weber 
suspendendo a execução de "emenda de relator” Par o 
senador, além da transparência, torna-se também neces 
rio à aferição da Indicação e distribuição desses pelo 
Ministério Público e Policia Federal, 

O vitorioso Bem Amado | 
Com sito mandatos 
eerorai constou, um 
e vereador em Fetal, F 
“rbd deputado estu, 
rs vozs puto 
eder, presdena da 
Assembleia Legidlha e 
govemadr interino em 
as oportunidades, o ex-deputado Piharo Landim dou 
a polca em 2003 mas continua sendo homenageado 
Amanhã el receber oftulo de Cidadão de Quixeramobim 
em foconhecimento aos benfica prestados a municípios 
o Sarto Central, danto as comemorações alusivas o 
seu oclogtimo aniversário natal, 

Seguindo Pacheco tunhér o senadorci Gomes atalho no serio dese combatr desior de 
ocaso de emenda Inciidu ecoftva eendendo 
dna auras Boda quo caipas 
ameaça deflência 
Recado aos navegantes O depusado josé 
Guimarães acha que tudo 
para as próximas lições. Em assim sendo o governa 
Camilo Santana deverá ser o senador mai votado 
da História do Ceará e nada existe que o impeça de 
coordenar as ações de interesse comum do PT com ou 
seus aliados do PDT 

inha dentro das previsões 

Dever de Casa Chamou à atenção do jornal Estado 
de São Paul, o munkipio de Tauá, aparecer como um dos 
Sinco municipios da pais mas beneficiados com a divisão 
os bilhões do Orçamento, resebendo R$ 140 milhões, 
O deputado Domingos Neto, relator da mensagem 
orçamemtaria, cumpriu a dever de casa, no que fe muito 
bem, 
Primeiras-damas Uns das novidades em relação 
ao pleito de 2022 deverá ser a presença de pelo menos 
“mais quatro depotadas na Assembleia Trata-se da 
esposas dos prefeitos de Horizonte, Ninho Faia; do. 
Enzébi, Aclom Gonçalves; de Cascavel, Tiago Rábero e 
de Chrozinho, De Rimior 

GQentreaspas9 
“Fiquei feliz e agradecia Deus, quando o meu 

marido dedicou-se mais a novas família. Só quem 
vive esa experiência, sabe como é dificil ser esposa de 
político” Dena Meyriré esposa do ex-deputado Pinheiro 
Taim 

Mais informações de Fenando Maia 
e-maitfernandomaiaGoestadoce com br 
Mlopdolermandomaia sp net 
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Investigações. O misto Alexandre de Moraes (ST) ordenou a trancameno das imestigações 
conta o delegado Felipe Lei em andamento no MPF, La era responsável pelo inquéra sobre 
a suposta inteserência de das Bolsonaro na Pol Federal denunciada pel ex. juz Sera Nor. 

MACÁRIO BATISTA 

Ê POLÍTICA EN 

Premiação do Festival de 
Arte e Cultura encerra AL 
Itinerante em São Benedito 

A Assembleia neranteem São Benedito encerro nesta 
quinta eira (18/11) com acntrga da premiação da terceira diçã do Festival de Arte e Cultura. Focam premiados 12 
atas da região da Ibiapaba durante sessão solene na CH 
mara Muniipa da cidade O presidente da Casa deputado 
Evandro Leitão (PDT), enalteceu a realização da terceira 
edição do Festival de Arte Cultura. “Precitamos valorizar 
o atas regional non festivas, principalmente pelo pe 
riodo de paralisação que temor. Eriso. As apresentações, 
aque exaltaram à cultura e o arts da região, contemplou. 
“quatro categociase how de Humor; Música Popular Brasi 
Tera Autora; Repentstas, Violeiros e Contadores: Folelore 
Os palamentares presentes no evento foram convidados 
par entregar as premiações ao vencedores, aim coma ou 
Prefeitos e vereadores presente Ox prêmios do Festival de 
Arte e Cultura da AL Rinerante são de R$ 2 ei, $ 5 mil 
RS Emil paro 1º, ee lugares decada categoria ev 
Pectivamente. O já da 3 edição da evento fi composto 
Pela produtora cultura Gia Gadelha e pelos músicos Zé 
Vicente Pingo de Fortalera 
Arte “Somos gratos, ulto gatos por sermos ta bem 

m São Benedito, Assim como donos gratos a o 
dores da Cana que se dedicam e trabalham pelo 

“que vimos trazer até aqu Evandro Leito presidente da 
Assembleia do Ceara. 

mit 
ENA o 

Comaçam a tramitar na AL nesta quinta-eira sois 
projotos do parlamentares. Lfura o expiêno da 
estão plenária, presencial e remoto realizada na Câmara 
Municipal de São Bene Lua do expoent da sessão 
plenária, prosencial rito ralada na Câmara Municipal 
e So Beato Com a lira do expedent da sessão 
cen Hnerano a 30º legislatura, reaizada pel sitema 
hibido, presencial e ramo, na Câmara Municipal do São 
Bnedto, nesta quinta-ia (181), eis pecjetos da autoria 
paramentar começaram a tramita Deste, cnc são de 
“e um de incicação Dos projeta de e, dos são do deputado 
LocnardoPihao Progresoitas O 587/2021 denomina 
e Oesco Dantas de Amei Canto de Educação 
Ina (CE) a ser construido no municipio de Poeta, 
0 588/202121 nomeia de Alaíde Fodrques de Lima o 
Centro do Eucação nan [CE a ser construbacuto 1d no 
municipio de Fortim Outros is sã de iniciativa o deputado 
Au Mota (MD): 580/2021 isto programa Farmácia. 
Popular atriária no Ceará e 0572021 toma ria 
a aostilidad pra pessoas com deficiência visual e 
aula nos grandes eventos promavdas no Estado, aravés 
de mas tócicas comunicaçoais 
Veruaca e imoeiro 
Nos tios dias o toriamo. 
cearense tem buscado 
ações a part do nero. 
Eta semana, amanhã 
em Limoeiro do Norte é 
“quarta na Meruoca, foruns 
de urina buscanda 
integração se realizam com 
apoio da SETUR. 
Portão Brasil 
A Ethad anda soadando 
solo cearense para fazer 
uma parada de entrada no 
Bra vindo do Bahrein. 
Vai pra São Paloepararia 
aqui duas ds cinco 
clegudas a Brasi As: 
cnveras amindam em São 

no limbo. Nemo Plana 
Sabe nada, em o PL be 
ada muito memo on 
protagonista As contas 
lo estão fechando. Os 
acertos também não 
Aculpa 
Tem quem cuipeo ladrão, Tem quem culpeo 
compende Tem ameciaha 
que jus homi como 
que Suou de depero de quem coube clesde 
escrana cidade Sea 
eia qub achar bode é s8 pci nos destes e 
docas Eesti 
Assusta 
Quem demanda so Htoal 

Paulo, onde a voadora tem leste; pasa por Eusébio e 
comando sulamericino. beluca Aquiraz E se não 

for requente treme ns 
Sem data base;os dois municipios 
Desde queo dono do PL, 
Vildemar Cosa Neto 
suspendeu a blação de 
ue Bolsonarets tudo 
Mais Informações de Macário Batista: 
o-maik macariobatistaguoL com.br 

estão num proceso de 
Jesemoleimento tão urte 
que todo dia tem oba 
Egantesca poclá 

macariobatista Mogspot.com 

Acenos a Lula desagradam 
aliados de Geraldo Alckmin 
O tucano e o petista vinham dando sinais de aproximação na última semana, 

antecipando uma possível posição de vice para as eleições presidenciais 

A apruvimação proposta 
poe PT PSB a Geraldo Al + mio, sugerindo que o ainda 
namo poderia ser o vice de 
Taz Inicio Lula da Sia em. 
22, está gerando inata 
cão entre o aliado potenciais. 
do e governador ponta 

Há da rmtações derem. 
tes primeiro, há um incômmo 
do nas hostes dos dos part 
“o que podem dr uaida a 
me pro PSD o União. 
Bel (lado DEMLPSL em 
euro), com indefinição de | 
Alebanim. À todos seus in 
terlocutores, e diz que “está 
para decidi” teu futuro em 
Breve. Segundo, entre aque 
tes que acreditam que o lato 
de Aldkmin não ter rejeta 

tado e na vce 
poi re 

poder de barganha 
vasco ce dipute o governo 
de São Pala 

Na semana é retracada, 
emergiu o balão de ema da 
Minça Lul- Alem, Ee fot 

de Lala é decartad 
ça 

erácompu 
ta por Alekmine França, que foi seu vice de 2015 a 2018, 
quando asma o pero € 
acabou derrotado na ceições 
por joão Doria (PSD) 

Tamo Unido Brasa metade 
PSL da rara em de entra 
o cada ver tu efaária a 
Admin, preferindo manter o 
apso a Doi no estado O te 
mor de não corda a sigla 
principalmente, recurso dos Fundos partidário e ceora 
foi o que evitou  flação do 
veado até aqu 

Planos 
O plano de Aleenin apa 

a derrama urnas em 2018, 
“quando amelhou a or ota lo presidencial da tória do 
PSD, era voltar a disputar o 
governo pulsa, que ocupou 
deforma muisou menocinda 
terrpia por duas décadas No 
entanto, o atual governador 

Márcio França 
Fernando Haddad (PT), que juta o ex-presidente é o 
excpernador na. cooverta 
O ainda tucano não rejeiou 
a aliança, o que impactos o 
grupo á Ingo cuen a pro 
felação de Alckmin teve doi 
let imediatos. Um dedes é 
que o PSD, pato da qual de 
ava mula próximo pura se 
Ea asc que no e can 
idato à governador em São 
Pau se Akemi actar ver 
vice do La To ea França e Haddad, ambos à espera do 
apoio da siga 

Neste ca, o foco do par 
tido de Gero Rama terk 
à candidatura so Pla 
de Rodrigo Pacheco (MG), 
do presidente do Senado, e o 
plo pelo Senado do apre 
Tentador Jo Luis Dutena 

Moro foi juiz incompetente 
e garantiu impunidade a 
Lula, diz Ciro em entrevista 

O existe e presen 
ciel Ciro Gomes (PDT) 
dis nesta quinta eira (18) 
que o ex juiz e ex-ministro 

propostas do ex-jir da Lava Rave a compreendo que de 
tem do "dra social bas 
leio: citando o desemprego 

Sergio Moro (Podemos) não . e a inflação 
tem vivência para ser can. Emjumho deste ano.oSTE 
dato à Presidência da Repá- declarou que Moro foi parcial 
Bia + demonstrou ser um . ao julga Lala no proceso do 
magistrado. “incompetente” triplex do Guarujá (SP). No 
por segundo de, “garantir a dia 8 de março, o ministro Impunidade do ex presiden- Educa Fachun anulou todas 
te Lo Inácio Lola da Sia denações de Lula sen 
(E) Em entrevista à CNN, tenciadas por Moro na Just 
Ciro questionou quais são as. ça Federal do Paranã. 

a | 

O ex-governador past ainda trabalha com à perspectiva vala ao govema estadual 
As irritações dliputa da Câmara dos De 

tados para Arthur Mola 
causadas aos APPAL), um dos. cónsules, 

aliadosnos Lupi tuna 
últimos dias Cirino 
interferem Penas 
industvoem eme aca 
planos do ernado pula pai prê via prodenia do PSDE, 

mad pra domingo (21) “Comin oepaçode Ale 
mim tono de xo na la 
que ado à funde ln, tas palavras de alado, o deiou 
com angu nosolhos tun 
até por es como um erro 
peca, que fi credenhare 
Para vota nas rdias vá pura degradar” Doria. Alckmin 
pode esperar uma eventual eta do atual governador poda para Bando Lei 
te (RS) ma prévias para re tomar ama dlput interna, a lv, lda a 
o PSD pauta et lchado pe Doca 

PSD para a 

presidência da 

República 

tinha outros planos: visando 
seu projeto presidencial em 

Dora leu de com o 
compromisão de entrega o 
governo para o vice, Rodrigo 
Carci, então no DEM - par 
tido que caia amarrado 40 
retiro, rum arranjo que ln 
duiso MDR. 

O projeto em questão ses 
dou denandando quando o 
DEM implodia, no começo 
deste am, com a derrota do 
erupo de Rodrigo Maia na mona om 

Justiça afasta servidor do 
governo federal suspeito 
de desvios em obras na PB 

A Dustça dera da Par inclui, 
a afatos o servidor Céls 
Mamede Lima do Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
por susplt de envolvimento 
cor uma omganiação cri 
nois que desvia dinheiro 
público de obras de açudes. 
em áreas castigada pela seca 
Cio Mamede e empresários 
da Para ão investigados na 
operação Bender. senta fue 
da Recidiva, deflagrada nesta 
quina (1) 

No ministério, o servidor 
ocupava o cargo de ases 
sor na conedenação-geral de 
Obras e Aquisições do De. obras, Uma dessas mensa 
partamento de Estruturação . gens, iz o MPF, é cscuece Regional e Urbana da Secte- . dora e mostra a preocupação 
ari Nacional de Moiuldade . de Celso Mamede com outro 
e Desenvolvimento Regional servidor da pasta “O servi 
“Urano. Eleera responsável. dor do MDR, cujo nome não 
por focalizar « vistoriar as a presa 
Obras e, segundo O Minis do pois daria pareceres sem 
rio Público Federal (MPF). nem mesta vstariar à obra 
se aliou a João Fixa apo... o realizar as medições indo 
tado como lider da organiza. apenas passear « quando o 
ão criminosa que utlizava TCU notou alguma iregu 
empresas de fachada para . laridade na obra, o servior 
feandar às ictações e pagava ficou apavorado, provavel 
suborno a servidores. mente com medo de desco 

Embora Feitosa lenha fl. brirem que ele não fez ne 
cs, segundo o MPF o grupo . nhuma vistoria ou medição; 
criminoso coetinas a atua, dizo MPF 

em uma leitução 
eta em 3021 para construção 
de açude na cidade de Bom 
Suçeso (PH). Dados da li 
tação mostram que o projeto 
a obra foi realizado por João. 
Feitosa Let Júnior, lho do 
falecido joão Fela. O MPF 
aponta que os projetos dos 
açudes eram elaborados "com 
a ajuda e à camaradagem do 
prúpro vioriador, no caio 
Cito Mamede 
Ema em poste dos n 

vestigadores. apontam para 
E anuência de servidores do 
Minkaério para aprovar as 
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> NACIONAL 
Descontos. O STF dec emb decisões pcs que concederam descontos Ineaes nas me 
edad de acids durante pandemia de cod. Por 9 voos 1. Cote segui voo potrdo 
peer, minis os Vier, que se manesiu pe incorsiacomaciade dasdecises 

PODER, sotírcas 

Brasil chega a 300 milhões de vacinas aplicadas 
(AG “tmp mc 

Brasil chega nesta sexta-feira 
(19) à impressionante marca de 
300 milhões de vacinas contra 
covide19 aplicadas, segundo da- 

dos do portal de monitoramento vacinabra 
silorg Ão todo, o governo federal aplicou 
ão menos uma dose em cerca de 163 mi 
lsões de pessous, equivalente à 764% da 
população Além disto, 128 milhões 60%) 
de brasileiros estão com cico vacinal com 
pleto e 13 milhões têm dose de reforço. 
Esforço nacional São IE Estados € & DF que superaram à mare de 0% a população coco va nal completo, mamendo a comi sob com 
tre 
Em perspectiva 

O, Amapá tem 4 menor proporção de imunirado, 349%, e ada ada é am censo comparado do continente aiicano, 
com apenas 67%. 
Quase milhão “Com 300 mlhões de doses aplicadas em 
308 dias de campanha, o PNI mantém mé 
“ia de 977.2 mil doses aplicadasdia deude 
VP de janeiro 
Expertise campeã 

Bra vcinos mais “que Estados Unidos, Reno Unido, Alea Ria ranç te 

Lei de Acesso à Informação: 
mais de 1 milhão de pedidos 
Controladoria-Geral da União contabiliza, em dez anos, 1.079.829 pedidos de 
informações a órgãos e entidades do governo federal, ia Lei de Acesso à Informação 
A Comtroladort-Gert 

da Udo (CGU) conta Ja, em dei ano LOTDRIO pedidos de Indormações à 
gore ertdade o over: ni federal, via Le de Ace Eintormação (LAN). Aa de 
mund ão e a parir da Platormta la Pub Esda em 1 de novembro de 
1, ali completou ontem IM) caros de anos. Camo A portaria pesa um pesso 
de HO das para enrar em vigie,oeprinros pedidos de inortação começaram 
a efe pure de mo 

Fala BR peidos de formação pode e oa Pp q mer cdedo; em 'malee 
Maçã, a à fa de de gras Era. ado nec pen Tola nda de nest" do ca RG, CPE ou paper po aço: À piada do” perdera Ha de cmo om Foi edgpidea pr den Tapa Peq Erçãos e eso casa CU on do pedidas fts aê o mi fe o dao caqui apenas 03 caio es tania: Ara es tape rd o cu paras TOIRARS pedido cien po Be iaide Aces or maça ale fue ag da é de Tdi E8 aca, empo md de rage 14 do dos mi Erin pin A popealiio co nsinção peste “Ds ces de 300 dgios Rimini 

Er 

omissões 

O Ministério da Saúde 
é quem lidera o ranking de 
omiaõe, com 64 demandas 
não respondidas, seguido da Fundação Universidade 
Federal do Paui (4 omis 
sões); e do Instituto Nacio- nal de Colonização é Refor 
ma Agráia (Incra, com 23. 

No Planaita, a avaliação é que 
muitos dos criticos do aumento. 
estariam apenas preocupados 
com os eventuais ganhos eleito- 
rais do presidente. 

Aumento, talquei? A aca de Boltaro ocorre de» 
va Dubai. Apr se dee oral eos 
pende, prado as mc do di 
Oposição a favor rs a raia E 
Pego no contra 
Nadie Aut olider do ver 
o é tele da PEC dom Presta Ferrando 
Besera (MDB. PE), dedenhou da prosas 
Sem desmerecer 

Para, Wihoo, Pedroso, coordenador da 
campanha do governador de São Paul, joio 
Dora pas pebvias do PSD, tentativa de di 

executivo federal o malsde- ma amigável « interativi, 
mandado é o Minktério da 
Economia, com 0791 pe- 
lidos de áceso à informa. 
ção Emsegundo lugar estão Antituo Nacional do Sega 
o Sockl (INSS). com 59.915 
pedidos. O terceiro lugar é 
cupado pelo Ministério da 
Cidadania (que atualmente 
engloba os  ex-ministérios 
de Desenvolvimento Social 
é do Esporte), com 46857 
pedidos O Ministério da 
Saúde vem em seguida, com 

Indicadores sobre 
mestação da LAI no 
Nele, há informação. 
números de pedidos e e 

o de 
prazos. perl de 
tes e transparêne 
entre outros aspectos 
Alei 
À Lei de Acesso à Infor 
mação (LAI, Let 12527 
de 15 de novembro de 
2011, é uma lei ordinária 
tedeal que regulamenta o 
ar 5º, XI ar. 37.83” HT e art 216, 82º da Cons” 
titução Federal de 1985, 
que asmeguram o dire 
fundamental de acesso às 
informações “produzidas 
ou armazenadas por órgãos 

entidades da União, dos Estados. do Distrito Fede- 
ral é dos Municípios. Este 
diploma fot promulgado pela Presidente da Repó- 
Bica Dilma Roussef cerca 
de um mês após o Brailter 

[ com ANDRE BRITO E IAGO VASCONCELOS 
“mini o valo do voto dos tucano-letares 
de SP pelo gaúcho Eduardo Leite é "desdênr 
“Nosso adversário revela ser seletivo, disso 
Pede 
Investigar é preciso Procurando explicação para a atitude ab 
sia do pesidente da CO. Dai Alelumbre 
(DESC-AP) a senadora Simone Tebet (MDE- MS) coa “cargos poblicos que foram dados 
ou que não focar dados Há spas ainda 
mai graves que deveriam sr imvestigadas. 
Pedala, Pacheco Além da imolecagem de Alcohumbre, rec 
sando-5e a pautar votações na CC], Impres 
aiooa à fala de acoridade e de liderança do 
presidente ds Senado, Rodrigo Pacheco Sus 
Criado é constrangedor. 
Pegou mal Tr ti (Pode 5) ou pegas” coma fcmação dom Es a or poda Sra do STE sm vt Edna ga aus padear donando 
CRE funciona 
A Comissão de Relações Exteriores do Se 

Era uma vez Pió 
Campina Grande (PB) também vivia sob 

marcial da Revolação de 1932 quan. 
do, certa madrugada, o vereador Zé Pió 
retornava de uma farra, em pleno lecaute, 
c foi interceptado por um sentinela: “Ato 
4 Zé Pó não percebeu que a advertê: 

ratificado, na qualidade de 
membro fundador, seu in 
gresso na Parceria para o 

E 

o integralmente 4 Lei 
Re IL, de 5 de malo de 
2005 “e alguns dispositivos. 
“da Lei nº 8159, de 8 de ja 
neiro de 1991, que regu 
lamentavam a matéria até 
então. Em nível federal, a 
TAI é regulamentada prio 
cpalmente pelo Decreto 
nº 773, de 16 de maio de 
ZO13, que trata sobre proce 
dimentos de transparência 
ativa e passiva; plo Decreto. 
nº 7845, de 14 de novem 
bro de 2012. que teta sobre 
procedimentos de clas 
Fração de infocmações; e 
pelo Decreto aº877,de 11 
de maio de 2016, que trata 
sabre a Política de Dados 
Abertos da Poder Esecutivo 
Federal. (todas as matérias 
são da Agência Brasi) 

Va ação nacional coordenada plo 
não da Jia Segurança 
Pública (MS), atende mae de 16 mid 

O trabalho teve info no dia 15 
de outubro com foco principal no combate 
violência contra idosos e mobi Aizow as policias 
cávis é militares de toda o pah com exceção do 

485 idosos por 
dia durante esse 
periodo. Segundo 
O MJSP, a ação abrangeu 
2748 municípios brasi 
leiros, com a apuração 
de 14.908 denúnci 
do Disque 100, canal 
mantido pelo Ministério 
da Mulher, da Família e 
“das Direitos Humanos 
(MMEDH) e de canais. 
locais de denúne 

violência 
As denâncias feitas 

por melo do Disque 100 
dão gratuitas e podem 
ser anônimas. Qualquer 
pessoa pode acionar o 
Serviço, que funciona 
diariamente 
Incluindo sábados. 
domingos e feriados. 
O serviço cadastra é 
encaminha os casos aos 
órgãos competentes. 
À Operação Vetus 1! 

também efetuou o rer- 
gate de 157 vitimas e fez 

nado marcou para a quinta-feira (25 sab 
na de dez Indicados para embnizadas bras 

Deboche continua 
Senadores da Como de Constnição e 

Justiça reclamar que nem sequer foram nu- 
enerados par etra na pauta, requerimentos 
apresentados a fim de agendar a sabatina de 
André Mendonça, 
Tsunami solar 

O uso da energia scar no Bras segue em 
franca expansão e parece um tunar, pás 
sado por cia do lbby.O setor informa que 
“Sol já é responsável por 12 givats 
“os, ala de TD em um mês. 
Não caia na fake News O IBGE Informa que em 2019 6 9,4% da 
população braslera se declarou negra. Mas 
as ONG que atuam na área mascaram os 
lados do inclur a cota à real maloia de 
46,8% que de decara parda 
Pensando bem... 

o male problema de faer campanha na 
Europa é consegut votos no Brasil 

cla era para a ele e continuou a andar, 
tateando à escuridão. O eco engatilh 
o fuzil: "Quem vem lá? Fale ou leva fogo! 
O vereador grito: “E pio 
Pad” Por para ele. O sold 
era provocação e mandou bala 

Ação atende 
idosos vítimas de 

violência no país 
15.488 vistas a abrigos dt e rendências de vitimas, 

pr cumpridos 229 vtimas de vilnciaem das de busc lodo pai O balança to! ado, e de pr apreseado nesta quinta Ta (1) poa paia ho Prisões tado: Operadoras”. O Ministério da Just irenioonaprido de que Segurança Pública dá pecar acunados danço que define deapreão, — viclnd mantra. Rfandono de das ento prisões em Incapar e tortura agrante por cárcere 
privado é tortura e 

Ao todo, a Opera: 

ção Vetus Il resul- 
tou na prisão de 

444 pessoas acu- 

idas de crimes de 
agressão, maus-tra- 

tos, abandono de 
incapaz e tortura 

abandono de de inca 

nte que deixaram Tintos passando fome é se apropriaram de 
beneficios do in do Nacional do Seguro Social (INSS) recebidos 
pela vitimas. À vio ncia contr o idoso é crime é pode ter pena 
de dota meses a um ano de reclusão além de multa 

Em 2030, a primei. 
ra edição da Operação Vetus eve um resultado 
de Sé pessoas presas, 14.907 viitas realizadas e 874 medidas prote 
vas cumpridas Foram 1tisãa denôncias de vilência contra idosos 
apuradas em todas as Tégide do paia 

horas, 
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CIDADES 
Sd, A Sea entar copastção em Pre erica jd cado pera dagésico da era 
spa endemesros cos de Eermagem ds equipes de saúde gates à Superiendênca de ot 
SFEDR, O so sá ido em dis has com a prima tendo previsto para 22 de ever 

INTERIOR 

Feriadão e boa conversa 

O flagrante mostra o jovem Just é deputado estadual 
Leonardo Arado em sua casa no Recanto São Miguel em 
Manga onde passo co a fama o recente fertadã, re 
cebendo os amigos deputado Júlio César Cata Lima Fio 
uiaho der da governo na Astemblea, do lado de su x 
posa Paula e dese pai os ex deputados Jo Csar e Ma e Conta Lima. “Aprovetamos para a lado de verendores é 
do prefeito Rober Viana conversar cur + encamlahar 
assuntos de iterese do municipio. um encontro muito 
produtivo para Mulan”, enfiou Leonardo Arado 

Santa Quitéria 
Nesta sexta-feira 191 verá realizada a lima au 

diêncla para ouvir testemunhas sobre a compra de votos, 
temtativa de acasalnato e corrupção eleitoral er 
Quitéria. São acusações pr 
tá se defendendo través. 
pectativa de que Justiça Eleitoral poderá anular a eleição de 2030 e convocar eleição suplementar 

Feijoada do Wolker 

“que apresentamos durante mais. Edo aÃ 

Dinheiro à vista 
“Tanto o Governo do Estado do Ceará quanto à Pre 

fetura de Fortáleta esto anunciando o desembolio 
da segunda parcela do 13 Salário dos eus servidores O Estado, através da Secretaria da Faenda está amu 
clando o desembalho a partir do dia 10 de dezembro. 
O próprio governador Camilo Santana garantia o 
pagamento, ralando que 0» 18490 servidores 
Públicos ativos e imtivo do Estado receberão ae 
gunda parcela do 13º Sírio na data já mencionada, 
injeando na economia cearense cerca de 2.54 bilhões, 
celerente à folhas de Novembeo e Dezembro 
Fortaleza 
Não é diferente o pagamento da parcela do 13º 

Salário aos servidores da prefeitura fortalezense. 
Está anunciado o desembolso para o próximo 15 de 
Desembro. De acordo com a administração municipal, 
à segunda parcela somará RS 157, 7 milhões, equiva- 
lente 60% da valor total do 13º E, somando à olha 
de pagamént de Novembro. quest page is de 

embro, é folha de desembro, que será paga em 
eim de Air 225- eo pc 1 serão 
R$ 820 milhões injetados na economia em um período 
de 30 dias. Espera-se, portanto, que todos os prefeitos 
do Ceará estejam não 56 atentos ds obrigações de final 
de ano, mas que possam cumpri las dentro da maior 
brevidade ponsívl, Estamos otimistas. 
Mais informações: 
e-malk antoniovianaficestado.com.br 
marcossarnivafoestado.com br 

MOSTRA PULSA 38 

Evento promove nei de turma 
do curso técnico de dança da CCBJ 
Solenidade, realizada presencialmente entre os dias 19 e 20 de novembro, reúne 

sete videodanças desenvolvidas pelos intérpretes-criadores e concludentes do curso 

O detalhes decada trabalho, como ficha cc, fotos, video, bastidores e mus estarão spahvei no ia do COB 
do a capacidade mlxáma de . com o Porto Iracema ds Ar 
100 pessoas. com à estrada te, o Curso de Técnico em 
vendo garanta via inscrição — Dança (CTDICCH) é 0 pr 
pdo Take Rpe/forma ge”. meio curso técnico em, 
appevcktidoQhe. Nests. ça localizado muma periferia 
Spa do evento, os cond. de Fortalea. Segundo a co 
destes e Imérpets criado: — ondemação do CB], a forma 

O Centro Cultural Bom 
Jardim (CCB). equipamen 
to da Secretaria da Cultura 
do Estado do Ceará (Secult), 
cede, à parti desta sexta 
deira (19) a formatura da 
primeira turma do Curso de 

Cmetestro São Lud e Inst 
tuto Cu, a Mostra Pulsar 
rede sete videodanças de: 
senvolvidas por intérpretes. 
radares € conchudente 
que atuam desde à concep- 
do escrita, corporal, rota 

Técnico em Dança (CTDY res teto a oportunidade de . cão propõe uma “imendo no . rização até à finalização das. 
CCB) da Escola de Cultura “compartilhar com o público. faver pensar da dança com obras para 4 conclusão do 
e Artes (ECA), com a Mot agas concepções sobe o pro o Into de formar ariar” curso. Ou trabalhos final 

Pala. O evento, rel. cesso cravos das videndan- capases de atuar em dança do CTD tiveram à Infên. 
tado — presencalmente na 
Praça Cêmtral do CH de 
1, rede sete videodanças 
denemcolvidas pelos inérpre 
tecriadores é conchudentes. 
do curso. Em parceria com 
“o Porto Iracema das Artes. 
ou dolo dias de solenidade 
também terão tramentidos 
ao vivo pelo canal do centro 
cala no YouTube 

ui: As videndanças lançadas. 
É exigidas serio =rrtóio 

“como  Indepetes/criadores, 
“mobilizando saberes prt 
cm e tebicos plcivels em 
“contents artistico. écnkos, 
Cultura é soca enetempo: 
ineo. 

Ou conchudentes foram 
orientados. pela profeora 
orientadora Andreia Pires é 
pelo profemor de realização em andiovistal, direção de 

reação dança e vídeo. 
é idealizados para "atender 
as neceuaidades do proces. 

lembra, ainda, que, para as ease à clbeção gts Pecas é cbr: Tarada e lo d ca jom com jo esc o dd cep de Ca Ada CM EO a cs cas epa La A ls MA pd credos as cpa ra o da here crcpeede 
é alunos, bem como exdbir de vacina costra à covd-19 toda a equipe do ido) He daaça do CH nclundo 

pa Pl nda Ba Recalaa  fs da CC Joaquim Arado, a condena 
dra de Dança da Escola de Cair e Ara do CC Si aa Marques é Paloma Be 

videadanças. Dei modo, o 
primeiro da do even é des 
finado, excinivamente. para 
convidados - alunos e alunas 
do CID, familiares repre 
tentações dos equipamentos. 
e óegdos parceiros e equipe CH Apesar da não para 
cipação presencial. o demais 

na entrada ou apresentem 

tra Medidas como a aerição ad e o a da persa ta ema a Eca de CC Pp 
evento por meo detran a higienização também sia do COM cr Coto di ge fo romdo pe Eta do 0), se a eqipe a CCO es Setec, 
dodiada mostra serásberio CUFSO Casas de Cultura parceiras am - Ga Sonda 

Teatro José de Alencar, 
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Alemanha: restrições para aa 
quem não tomou vacina linha vermelha 
Em meio à explosão de novos casos de Covid, o país decidiu impor restrições o prcsdesedetamio — xtcnt dese aotvo poe 
para pessoas que não se vacinaram e ofertar uma terceira dose do imunizante  taquina(18)o Ocidente “A gera ii na região det sperfclmente já mano 13 rd pesos 
Em meio à exploddo de . quem no se vacinou o co- do país, a Saboia, no leste “18 mess de crise da doença, todos ossos detassobe selo master dasnerção 

novos ca de CoMd-19 na. mB conativo devido da Alemanha est convide. ou host leds fora. linhas vermelha” a escalar da Crime pr Put, na 
pal recomendou esta quo. ando impor um lohkdow. regularmente solctados à | a atividade miar ave. spotaão gapequ der 
Be a tecer de do imoni. parclal. cos prição de dois que ndo se vacinaram& tante conta a Cod-19 pra. pecados de et shoes. Macae er começo 

aférar ma tece done do. todas s pemons co ais fes fe sm de po dd ana Dierenemente munizane contra doença. de 18 and Ao doses de re dir público em Jogos de fa doe oem pet para vodos com mal de 18. força devem ser admira eba pblico 0 Jornal Bd la aê pela omogeldade 
no. rerições a ques das oe em vacina de NA. mesa gude rasa Ena mende ole de recusa a tomar vacinafo- . mentageio (MENA) como Reduto do pardo da ex ucraniano ração multar 
am ananeladas também na. são ae da Pizer da Mode trema neta. Aberta dE conti porá 
fatia, no último dom: na esomemeseimenerapõs paras Alemanha (AD). ma acabo complado o (19), e na Cria, nesta er sido Tomada segunda. nesanes mevacios pote Neste ane cn 
Quintas (19 done dealhouocomtê A tram na Seal crer os coiso 

Liderançãs racionats é da segundo o colegiado, ua. locdowns. Uma pequi do tre emas ssa regonae da edição” do Insindo Fora aponta que dat pende 
Alemanha ietervado para eetade dos ndo vacinados gen erro de uma 
e resicam POUCO MAIS cn vo ne AD rar dias Aedo de retomada ds área eta quina e 67% pode ser cleções eder rebeldes Do eu pato de 
concordaram Ed e Aiderada cem “À colado (do governo] Jia ip na 
cm resina população soe indi está pronta para Impor uma tem de permanece no 
masáreasonde nuno dust clara e dura quebra de onda aúmo neutra, o que a divisão 

Inema pes, separando a 
Rásda das força da Otan. 
Desta ve, contudo os 
soldados e lindos ros 
tão bem mal dtants, 
ea de 300 km, que levo 

houver lou país está com O país ul. [de novos casos de Covid: 
Cova ESQUEMA vacinal (ii cê ci do ponseno do seg 
ceapit complios, eg apego Cego. desde O início da Pa prime. Tie ds rove reíção 
além de ro Tá ves desde rio acrtados eua semana, nai dec apenas parati... nao fala de tio que aprópea Guarda de rel 
tara, “6 Orige sanitária, o into ds due lados omenca. Com 9715. vaidomar Negoso Bá: rada Usina anegarorico pra quem Já » pandemia. O A aus onda de Cow 19 caos pr 10 ml huitants code porta mio ese. iminente de invasão tom Cal ido 98,5 Ml MOFÃeS Cam. 1 uti ga mimo re ds e ap Tp is ct 

; preocupante. mento Qi na Alemanha, er uma das asas meça. 
por Covid foram é considerado coma primeira-ministra An- gócsmaisakasdocontineme Satélite De se lado, Putin já havia 

Tecupem de aubnotficado pela Merhal atuando como Engr aa egos mulato. Imagem dele mo se quetado na sudo uma infecção registradas fes YES, ria nquno ns otros. glad as eso fstmem tram dede ocomeço faro) como prdeme 
recentemente a “lar. purtdos negociam para for. fe a provincias que fazem. de evembr forças ras rancis Emimans acto, 

A medida é neceária We. che do Instuto — murum novo governo pôr roseira com 3 Alemanha. concentraram em pocos acerca das mancbras no mar 
para endrctar vma quarta Bobert Koch, voltado pra o . cleição de setembra como 4 Alta Aus reduto. raramente pecas da Negro que sei uma ta 
nda “muto. preocupante” controle de doenças no pio. Parcela dos conservadores. dura dieta Partido da. Ucrniae dos ter rumama Crimeia é aid 
da panderia, die à primei. aficau que à nação da. pecimos de Merhl pesto Liberdade e Sibiu dominados po rede pr o pa paro Mete. 
rama Angela Mera. pandemia mun foto séria. na para que o governo fede. Se memhum lochdoem na “Matas das medidas. que com agora e que o número . ri lee medidas cala das, . cional for decretado aah, |. nã 
agora ado neceára ão te. ea de caos deve ser oder cota exi do estado. defeivmene terá que ha tam ido necnária se mula. ou meseo o triplo do que é de emergência que permite ver um Iochdown de várias pescas Io vacitads.  regutrado abc se. que o porerno fe crase iemamas “a ARA Aura 
Edo é tarde demal para. gundo informações da em faça locdowns sem cool junto com nona provo mon. Mera! Sora dera Detche Wee”. tao putameno: a vinha de Sabugo 4 le anda que  govero fe Pouco mudo de 67% da Ene Frelog na Bare parir da primos senai: 
deal também estuda um pe... população do pu et cos no made do poi, um he Ge Thomas Serro lido dos povernos regia. caqui vacinal comple e. pd tri sm pacien vermador” cosurrador “a por uma Fegdação que lhes. desdeo mio da crua Com Corá-19 pare cetro A Ati Fes mu 
Permita exigir que o peu. ia, 8,5 ml mortes po Co. instituição no more da Ria ad de saúde e hop vd foram regitrada. Co por aa de lee, medida jam vacinado. a menor tas de vacinação Inda na Alemanha desde 

Além ds restções a 0 mor indie de Infecção. o Ini da panderia pos das do parmeno local 

CENTRAL GERADORA EGUCAICARANTSA 
Torna pubico que recabu da Supermiandênca Estdus do] 
Ho Aberta SEMACE a Ferovação da Licença de Operação |- LO para o Parque Eólico learai 1 com 13 nerogeradores da 
21 MW de potáncia cad. na iocaiude Facuna Porta E Açu. 
em ir de carinho de Amorada, mun de Acta 
[CE com dado de ara Fo determinado cumprimenta das 

1 

it ty 
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* Projeto aumenta pena para 
- Crime de injúria racial 

Pela proposta, a reclusão passa de um a três anos para dois a cinco anos, 
além de multa. Todos os 63 parlamentares presentes votaram a favor 

Às vésperas do Dia da 
o poon from prosas em Pao pa PF nt aero ey Conncênca Negra senadores 

apioran mesa ques fes 
E um preto que tipica o 

penta pen para 
quem comete o delo. Pela 
proposta, a redndo pasa de 
ra rs amoo para dl ac 
manos além de multa. Todos. 
os 63 puelamentaes presentes 

O teto, que vi à Clem 
ve pesso foram presas ção da alividade de uma rede ee Tribanal 

“em São Paulo nesta quinta. . de postos de combustivel, na. Federal). que no fim de out 
er (14) pla Polícia Federal. Baba À operação tem como bro equiparcr o do crimes 
rante à Operação Calvry:. principal objetivo desatcaar . Cam fa à irjóri racial par 
Osagente feras reliraram . uma organização criminosa. sou a ser imprecritvel. ou 
o cumprimento de seo man. decada no trfico itena- aj, pode ter punida a qual 
dados de ps preventiva e. cional de oca, com atua quer tempo, Independert 
cr mandados de pro . go em dvemor sos de lave. mete do periodo que e pa. até memo com a supendo umano de 26 
Emposiri. Una peu at. pem de dinhero o do epa o aparte 10 projeto do 
la está foragida, As Investigações, que O projeto da senador Pa senador Paulo STF 

Além do também forum. veram info “em Janeiro de . lo Pam (PT:RS) insere na 
aprendidos, em dei estados. 2021 revelaram a existência. de Crimes Racia 
“do pai, certa de R$ SO mu. de uma organização crimio- . Ijuriar alguém, O 
Íhões em bens pertencentes a . a com atuação em remenas . Jhe a dignidade ou o decor. 
duma quadilha, Cerca de 150 . de coclna pura 4 Europa por. em razão de raçã cn eta ou 
polca federais ot serv. mea principalmente de em. procedência nacional. Desa 

Paim (PAS) quien 
“proa do pio coma. ingere na Lei de e doa de Dea cnc neem Ao de Crimes 8 condenada em 201 por 

ne da male ter ofendido a frentista de tm. 
dores da Receita Federal por. Barcações transocânica. Forma, o dela pesar a fera cevada gravidade, pot atinge posto de gasolina. "Negrinha. 
iciparam da ação guto ap: tom. Tera pride do crie meme ndidncae RACIAIS O AO dO TO Rc acendo 

Houve add à apreensão provo qu grupo arco. raise. Amen saco. estimada vitima Econbuta  injrÃa BIQUÉM, dim na oco. Ela peu so 
de um mavo de longo uno, a exportação de 27 kg deco ta E tficada como iria. que era entrem de eo Judá par não ser punida 
que está atrucado na cidade  caína, em outubro de 2020, 4. qualificada no Código Penal. ta, fomenta a intolerância e Ofendendo-lhe à robo argumento de que o hu 
de Saio. À embarcação per. por da port de São Seas Tao, a avalaçã dem em não se compaiaa com dica den mal pura RN O ra Da a uniiado DUO in 
veipado é ei wild no . inha coro dino là ci [Anja da que “ral e lee de qualquer forma do O riso Elin Fadhin 
traporte transoceênico de “dade de Cacis, a Espanha No punida com pera euhalen- de discriminação ca precisa: COCOTO, OM FAZÃO  aegouo pedido é sirnou que cocula segundo 4 pola. oem houve pecado de ea de cus tipos Qridos ct, dede em po de conduta Nora 
porn ão TS gde coca no Rd como rca ro estaria pdicrnçaemtrimriara JO TAÇA, CO, CÂNÃA ir ma ci a À bet rato Ccalação conjunta da. pensene eqpiprada os. cl raca st 0 devo let de clear as e 

AO do, form camp: PES RR A gas pares io dio na Ls do same decada qa OU prOCOdÔNCIA (a  ecrncO 
dos 3 mandado de bc c 12h ol prenda Epa. Race que po definição o na ira raca a aea a CÃONAI cmagcado leme que há apto, ee mandados de. nha Sd comunicação de PF. coahcon. são lego. decênad a am tnddoo ramo no Bra” cics interdição de aiicdade co: Aaridados polca duque tvi, nani Por cms . opeciim no cre de rc cs ct como “ara ha 
nto lcd a me Je pos tação da Europe” card 0 raio prado. mo acena é coma mac ro Medo de Segrança pane quemara ater 

mediante ipa, pode ser de Ietividade, em especificação — Pública de 203, em J01 fo- ce entre oetem eo nan 
lamifcado e beneficiado com . do ofendida, como oda um. ram registrados 9110 caos de 
a fiança e com à prescrição e. açã De acordo como Amu ijáia all 11467 em 201, 

Indicador: comércio cai 
3,9% tub j a tem recuperação lenta DG: GSI teme que empresas 

o ont ac ec e 1= sa JESCUMPram regra sobre aquisição 
3,9% em outubro em reação. à cutubro de 2020, mater! 
do mesmo periodo de 2020. de construção teve queda de nom 
montra indicador Tot, el 61% "AÉO teste do anos. A venda de equipamentos A escamer de ógua fer 
borado pelo Santander em. [a setor de] serviços deve pu... de SG; para as empresas que à preço da energia elérica 
porceria com a Getnet. Em . ar a retomada, À cesta de leão de prestar o serviço no 
relação o mês imedinamen. consumos das fomlias mu. país se tornou uma prev 
te anterior, contudo, houve. dou, com aumento de gastos. pação para & GS (Gabinete 
alta de 1.9 após dois resul com serviços o que Já era. de Segurança Institucional) 
tados negativos, em setembro. esperado porque coma esri- . O órgão teme que las ad 
é agosto “A alta de outubro — cão da mublidadeo segmento ram produtos de um único 
não via uma contraçãoac. caiu muito Além disto. forecedor e que to provo 
molada em tês meses. Espe... agora a pressão inflacionária . que vulnerabilidades na rede 
ramos um modesto desem. problemas na cadeia p Tastração normativa do 
penho do varejo no restante. va, que também impoctam o GSI e resolução ds Ana 
do ano refletindo à normal. consumo de ben, explica o el (Agência Nacional de 

imp um “dos. patamares. 
mai levados que levou 3 
Huawei à e tornar um 
portane atrativo para Claro, 
Vivo e Tim principais ven. 
cedoras da leão da teleonla 
de quinta geração conchuldo 
mo dia 5 de novembro fo 
parque, embora à preço dos. 
equipamentos da gigante ch 
esa não cj tão mais barato 

Ração do padrdo de consumo. economista do Santander Lu. Telecomunicações) — sobre que o das concorrentes Erico 
“las Familia, deslocando os. cas Maynard o» requisitos minimos que ion e Nokia o custo de ma 
gastos em direção dos servi. Serviços, no entanto se-.. devem ser seguidos na im : mutenção chega a cair 40%. 
Sos medida que a mobilida- . guem em recuperação le: Vera de easamentos para as empresa e amou preupação as que participam de re À bondade Segundo ideas 6 ds gets” fica reto pesqui esposos tdo pela de forccdio NA ja ca id ade copia dei que asa quais pp RA io pr o pi sc ee Poa é pop tos a 8 creo 09 em. eo tea, Po Mu, Vir Ti Ameaça ada open de Said 
gos farmacêuticos e outros relação ao mesmo período. duas prestadoras que utili. denador geral de Gestão de Além deter dito a ameaça 30% mais Barato com Hum 
“ieram alta, de 15534, 2.58. de 2020 e 2% em relação 4. 2em equipamentos de for. Segurança da Informação do de banimento do mercado . we do que de qualquer outro. 
e 01%, respectivamente Li. setembro, puxado por als... necedores diferentes. GSL, durante audiência no . brasileiro praticamente as... forecedor Outra preocupa 
ro tiveram a maior queda, . mento e slimentação. Outros Imagina “e São Paulo Senado. À chinesa Hunvei tada pelo governo air Bolo... ção demonstrada pelo coor 

323% móveis eelerdal serviços, que englobam s- está apenas ns mão de um tem negociado 2 venda de nar, crie hiárca gudou a. denador fo com o possível 
cos retrairam 233% e vestuá. . zer € toriemo, por exemplo... formecedor € tem wma val. equipamentos com pratica. . maior fabricante de equipo. . aumento de ataques hackers. 
ro II. Supermercadosre- . cairam 45% na comparação nersblidade que cie não mente todas as operadoras . mentos de telecomunicações. após a largada ds novas re 
cusra SA, e mera paro. anual 2% na mensal. consegue cocrgir em lem- que deverão lenaro Gras. do mundo a obter vantagem. desde quinta geração. 
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Econo INI 
Na quinta ira 

R$5,570 (A. 13%) 
Bolsas Na quita-lra 

Fortaleza sedia 1º Fórum 

Internacional de Hidrogênio Verde 
Capital cearense recebe o primeiro Fórum Internacional para debater 
mercado do Hidrogénio Verde nos dias 24 e 25 de novembro, na FIEC 

A produção de energa e 
biocombustível através do 
Midrogênio. Vende tem “se 
tornado uma realidade no 
Brasi, O setor vem criando 
maturidade diante das ne 
cemidades energéticas. maia 
dustentáveio. Dentro. dee 
cenário, Fortaera, no Cear, 
recebe na próuima semana 
do primeiro brum Interna 
cional de Hidrogênio Vende 
(Forum Hidrogênio) 

Confirmado para 0s dias 
24€25 de novembro, na sede 
“la Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (PEC) 
mato Ibrdo, o seja, ser 
ministrado. presenciaimente 
Reguindo os” protocolos de 

com polblidade de a par 
a de qual lg 

cm encuo Orgia, pelo Gropó ERG Midas 8 Evento” 0 
Eru Hidrogênio é eos 
dado um importe ponto de encontro puro desenvol 
memo de oportundadede ei blaeao O veto teh part peço o penca pes, 
pecas do ste de e 
ração de energa com bu 
no vende € representantes endemia, Ducutiremos dobre os principais deals 

par o setor de Hidrogênio 
Verde destaca Tiago Fraga 
direto do Grupo PAG. 

Jurandir Pheanço, cons 
tor de Energia da IRC e pre 
aidente da” Câmara Setorial 
de Energias Renovíveis do 
Cesrá — CS RenoviveiCE 
rela que o Feu aborda 
nãos temas mais importantes 
relacionados 3 novo mera 
do do hidrogênio verde. Des 
faco, em especial, os paínds. 
que vão abondar as experêm 
las de outros pulse, Enem 
pos que precíamos conhe 
nosao carinhos afirma 

Horários: 
Bh30 às Hlh30 
ou 14h às 17h 

Lanche incluso: 
frutas, tapioca, cuscuz 
e pão de queijo. 

Dias 13 a 17 de dezembro & 
10 14 de janeiro, nas 2 sedes 
de Fortaleza. 

Jurandi Picanço.conutos da FIEC e presidente da Câmara Storia de Enerpas Remoráves de Ceará 

2025 
O evento vem para colado. 

re com um sete em fae de 
expansão. Um estudo. 
irado pelo, Workd Energy 
Council reveta que, so final 
de 2020, cera 
Já pola estratégias de hi 
eogêndo pulicadas e outro 
14 apoiaram projetos plotos. 
do “ear Ainda segundo o. conta hje com 4% de crer 
estudo, pule que hoje e. renováveis em aa mute 
prestam 0% do PI global. energética, « que a mewma 

tem um ande potencial para 
gerar hidrogêndo verde de o 

tamene competia 

tala é 2030. 
O mercado brasileiro segue 
aquecido e dados do Governo 
Federal já revelam esforços 
para o desenvolvimento do 
Teto o país como as der 
es pura o Programa Nacional 
do Hidrogênio Alem dio, o 
Minhtério de Minas e Ener 
gi tamem mostra que o pais 

a mio de redusir 45% das 

INSCRIÇÕES ABERTAS! 
Válido para alunos e 
não-alunos. 
Contato: (85) 98851-1576. 

Ronaldo Sampaio é um 
dos. Fazendários capacitados 
em Formação de Clenisa 
de Dados pela Dita Science 
“eademy (SA), com o apoio 
da Secrtaria da Fazenda do 
Cá (elas CE), Além do 
aprendizado o servidor lotado da Cooedenadora de Análise 
Avançada de Dados (Cad) 
encerra o programa de mem 
oia co prêmio nacional de 

ação em Illgência Art. 
Ba (A), cando em eeiro 
colocado com o peueo Sup 
mi Sistema de Recomendação. 
cmo serviço ando. 

Para o coordenador da 
Cosad, Marcelo Perto, re 
conhecimento de Ronivaldo. 
Sampalo é um exemplo de 
como os prfissjonas da Se 
feto bem preparados para 
ca sluções dos neglcos 
da Frenda “Dede 2019, a 
Secretaria tem investido em 
análie de dado, ieligênca. 
artfical e em suporte e in 
rsestrutura de Dig Data Pro 
va dio fo a criação de uma 

nadoria especíia para 
na dra. None Vempo, emos 
desemivido hablidades vol 
tadas ao mundo analítico € 
capacado nomos servidores 
als o gestor 

He destaca que a formação. 
tem contribuido para o de 
semvolvimento de ineligência 
artlfical dentro dos projetos 
da Cond. “Ronivaldo tem 
desempenhado” habilidades, 
por exemplo, em machine 
Carmina taprenbiragem de 
máquina), Ena soluções po 
tenclalizam a os capacda 
de de tomar decões, gerar 
ng, análise e conhe 
mentos, com mao faia 
de. Eaão presentes em siste 
mas como Controle cal de 
Preços (Cop) e Sistema de 
não similaridade A Sefaz tem 
compreendido à importância 
da tecnologia avançada é con 
triuido para a formação de 
cdenttas de dados declara 

EM DEFESA DO 
CrediAmigo 
100% BNB 

Essas soluções 

potencializam a 

nossa capacidade 

de tomar 
decisões, gerar 
insights, análises 
e conhecimentos, 

com maior 
facilidade, 
coord. da Coaad, 
Marcelo Pereira 

Segundo o servidor Roni 
valdo Sampaio a ntligência 
aticialê que está 
cada ve mais prumo da es 
Jsdade e do mercado de tras 
Tha O favendáro conta que 
projeta desenvolvido ol uma 
Torma de mostra na prática o 
conhecimento adquirido, 
Big Data O er da Con cia tab veda Mah Gia que ral a o o spo lis ra dg a “a Eden ride da po de, So Udo a Done die o nadas cm Enc raça Marido Pra Sc Cana” der que com Big Da é poa Pescar grande ol de dedo 48 fr 

ed pr pt de Notas Pa Tia atualizar o Peço Nádia Po 
CPR poa à Ca de Goi Had o nóis (se) na cala dede deb 
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ECONOMIA 
Espontação de carne. us o nro ipesto pe Cora á came or do Eras peteiis aero 
os es pesado o gem a suspende as importações de came nha tresraprac ELA A 
degação é a mesma usada pelos chineses a ienicação de is casos da mal vaca luar pas 

4 M ECONOMIA do, PEttasuita | 

Gasolina: tanque cheio pesa mais 
Com uma soquência de sei altas consecutivas, bras 

ro já precisa gastar 22% do slário minimo para conseguir 

ad asa cu em. Paa a comparação lt plo O Cor 
rei, Tocar levados em conta outros sete pues: Estados. 
Unidos, Reino Unido, Argentina. Blivi. Colômbia Che 
e Equador. Em todos des o máximo que cidadão da pais 
“gasta com gola é 11.54 do salário minimo (Argentina € 
Cu), psticamente metade do que o brasdio aca. Nos 
EUA, poe exemplo o gasto só chega a lmplrios 2.9. 
Para fm dessa comparação, todos os valores oram cum. 

vestidos pata real na cotação atual de R$ 5,53. Os valores 
“lo salários minimos doam obtidos a part do te Country 
Ecomry e o preço da guolina do Global Perl Prices. Em. 
2021, Pero fez 15 mudanças no preço da gasolina nas 
efinarias, domente quatro oram reduções. À ala acums 
Jada é de 74% para o derivado de perálo, e margem para 
cresce o que não fala começar pela lar que não cede 
É pelo contária. Tso sem deixar passar que, todos o anos, 
no dia 1º de degembeo, os posto de toda Fortaleza - pelo 
me  reshsam teus preços om à astlfcativa do 1º a 
Jário ds trabalhadores frentista Uma desculpa a mais para 
sugar o seu balsa Olho vivo 

Carne “falsa! Com é econômica dnslad no al que e voatudo (ou quase tado à 
Preço nunca vio desde o il do plano Rel, como a creo consumidores dever sta mae tri 
Na Regio Sul do al fo preso tm grupo criminoso 
Ae avi co fre en de came de valo à testaanes negócio bem tt pao Bo dos dono E quando uma ma: tela desa vera público rapidameme se dove 
esquemas do poe ado e. Frei et de dora? Melhor não arcar 

Pelo terceiro mb segu 
do comerciantes bra 
lero se mostraram menos. 
otimistas. Segundo o (nice 
de conthança do empresário 
do comércio apurado pela 
NG, houve redução men 
sale 1,3% em novembro. 
O resultado, no ento, 
ndo ao o desempenho 
da confiança empresarial é 
o tmomendo qu mis ces 
de 97% em MDL Para sem 
idade oe múmeros detam. 
impácito que mesmo com 
“o sumento de ceculção de 
pessoas nas rua, a comun Tua econômica tem aetado acontança empresarial 

Brasil: destino do lixo da União Europeia 

O dólar fechou o 
dia de ontem em ala 

cata de 083% cotado 

Dólar emenda 4º alta, cotado a R$55,57 

do 
É o quarto dia segui 

do de ganhos para a moeda americana, que ontem já 
havia registrado valorização de 0,45% frente ao real. 
No ano, a moeda americana tem valorização de 7,35%, 
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: trotarubens Egmail com 

Lira diz que PEC dos precatórios 
não permite reajuste dos servidores 
Oposição afirma que proposta de Bolsonaro de dar reajuste para servidores 
é eleitoreira. Já Lira, diz que desconhece a abertura de espaço fiscal 

ar a PEC 32 [reloema ad 
istrsta] para deesruturar 
o serviço público é crimina 
Tirar o Servidor de vem com 

Congressos do. pardo 
oeidos pelo Jura! Fla de 

ET do Senado, Pado Rocha 
(PA) a proposta de Bolsonaro 
“e ua à PEC dos Precios 
para eat salvo de er Gore não pasa de enganação. 
“Ee está se derando e que me 

gica, sé porque es são au 

trava] que permite cortar 
25% do salário do servidor e 
“quer agora dar reajuste com dog que serk provisória? E 
apenas demagogia em vepe ra de eleição: Blsonaro não 
detalhou “qual o percestul 
de tejute pretende dar aos. 
servidores. nem a part de 
“quando O Ministério da Eco 
mom estuda há pelo meros. 
trt meses a ponilidade de 
om susto para servidores 

Jocutres da equipe econômica 
E da dis de 
Mo teto de putos e permite 
do governo tar mal R$ 916 
as em 2022 sem à nec 
clade de cotar ora despesas 
«oque ele dei nas contas 
publicas e o endividamento do 
Fe O Brest no vermlho 
dead 3014, ua divida pasa de 
RS 5a lhes e ou cu com, 
juro do pa pela voce dade 
como um tod (Folha Pre) 

I] Ê pt À 
| | il Fr 

E di mi 
IH! 
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ESPORTES 
Odeslcação, 4 st Com Lg Gomes secs à sem do efe Mundi de Ga 
e Tampo, so ut 8, pres dad coreto em E, ro Ação A rss tem 1 ea 
coação a aa ques o da 24 gs Amir cre a mada de sto 2, 

Flamengo derrota Corinthians 
por 1 a O pelo Brasileirão 
Em partida disputada pela 30º terceira rodada do Campeonato Brasileiro, 
o rubro negro conseguiu vencer o clube paulista com um gol solitário 

quarta-feira (17) poe 12 0, 
dom gol de Bruno Henrique 
aos 47 minutos do segundo 
tempo, ara festa dos mais. 
de 48 mil torcedores que 
compareceram ao Maracand. 
Com o triunto, o time 

rubro-negro se manteve na 
briga pelo título, ainda que 
a vantagem do Adético- MG. 
deja considerável Os cartocas. 
tbm 63 pontos e estão a ato 
da equipe de Belo Horis. 
te com ses Jogos paro im. 
da competição. Atual blcam, 
pelo nacional o Flamengo 
fem como principal objetivo 
da temporada a final da Copa. 
Libertadores. No próximo: 
dia 27, em Mootevidás, o 
time de Renato Gaôcho en. 
rent o Palmeiras pela co 
quit da América. 

Já o time do técnico Syv 
lho Segal à portas do G; 
do Campeonato. Brasleiro, 
aona que, por enquanto, dá 
vaga direta À fue de ru 
pos da Copa Libertadores 

c op PE - 
TRES Sana 00225 pai É Se pa pe ar o cmo pn a rar 

quarta, os Mamengulsas fo 
em melhores que os vita O roteiro da etapa final fot pela direita O lateral fot do estará em Montevidéu para 
tes durante toda a partida semelhante so dos primei: — fundo e cruzou na cabeça de à decido da Sal Americana 

No prime 8 9 mito, mão 0 time Bro Hei. que Tt cor Alo mc 
equipe de Renato lmprimis do técnico Sylvinho atuou no contrapé de Chao pars. mandados deSyfvinhoterdoa. ance de rr no 

O Flamengo vis o 1 terncioa no alado 20) aa sanada fia de 
Bertadore Tt dias dep fará Jogo sriado do Pes “dio ar Grénia, maia 

fome imo o início, mus 
mi ntendade À medida que ne aprosimou dinero. O Conatians, 
que no acertos gl de Hugo. teto aprovar on contra ataques, mas parva 
na marcação rubro-negra 

ainda mai retraído a partir 
“dl metade do segundo tem. 
po. Os cariocas forçaram 
Boa defesa de Cu é che- 
ara a acertar o travessão. 
À recompensa pela supe 
ridade velo nos acréscimos, 
após hoa jogada de Rodinei 

dar a vitória ao Flamengo. 
Na peósima rodada Co- 
rindo entra o Saotos. 
domingo (21), na Neo Qui 
mica Arena Como o Red Bull 
Bragantino já atuo pla 34º 

ii 

ESPORTE 
AMADOR 

E velto 
Esta pergunta cu já respondi Quem é o homem da 

comunicação de Maracana? Pois não, é  Eriveio de 
Sousa, sempre discreto  ficente e sempre dizendo que 
quem deve aparecer é prefeito e não secretário. 

Eládio Bedê 
Este é o nome com 

Loteria 
Eu respeio e ademiro as grandes instituções de nosso 

Estado ea cada da que flo da Loteria dos Sonhos mais 
me lembro da Jonas Carlos da Sa, um grande lider que 
comando por muito tempo à nossa loteria estadual 

o grande lider de nosso co 

WALDIR DIOGO Dl FD é aee de lg dino om o ola. ei q qu rms cor o de lapa at spo Wi bo 
Arie FM 
Fole o tempo que a gente quando quem ouve uma 

bo música ava à nona rádio numa emlstora FM. À 
mesanice das AMa com criadores, asaltos, política é 
Fntbol nvelando-se às AM. Uma pera 
Aforça da OAB 

Ea tomei um susto quando no jornal o mal pre 
cammene na coluna do Flávio Torres aqui em O Estado 
“que mais de 20.000 mil advogados e advogadas estavam 
Sptar à votar no pleito de 17/11 altimo. Como só obser va uma pot 
Silvino Neves 

O Sutema Vendes Mares deve se orgulho de pour Em 
seus quadros um profional qualificado como o Sino 
Neve Ele é um campeão de audiência no rádio e na ty 
Cadê ele? 

Me perguntou por le. E eu também. Por onde anda o 
Mendo Leite? Que fim levou? 

DUAS LIDERANÇAS GU Gomes e tel Gomes, este 
“imo um homem de eetr desfics poi comando o Sumor 
sem apoio de ing. 

' EM 
FAGNER E cado vez mes admito ese notável coareme 
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Marcha pela vida começará no próximo 
dia 22 de novembro de modo itinerante 
O movimento promovido pelo Movida se estenderá por dois dias e deve visitar sete instituições pró-vida 

A “Marcha pela vida” é um sensibilização que ela cansa. 
movimento anual promovido. À TO Movimento Pela Vida en 
pelo Mavimento pela Vida e tende que vida do sasciaro 
Rão Violência (MOVIDA) deve ser defendida, mas tam: 
pura com o Mot bem após deemobvimento 
mento Brasil sem Aborto, sta Vida, pés 0 seu mas 
“que vita obter o polo da po mento, ela deve também ser 
Pulação para para pressionar defendi” firma. 
a Congreso Nacional contra Sobre a não-egalzação 
legalização do aborto pro do aborto, Catarina Rocha 
posta embutida dentro da monte defende que exis 
reforma do Novo Código Pe te vida desde o momento 
nal Brasi, que está send da concepção. “Esiste um 
ans pela Cão DNA comple é em pleno 
nado Federal humano dotado de direitos. 

Devido Às restrições Im, fundamentais que devem 
postas pela. pandemia de ser defendidos + preserva 
ovd:19, este ano, o evento dos Além dio, O aborio 

Scontecerk, de modo kine é crime, pole atenta contra 
rante dos dias 22 a 24 de no à vida indeesa e também 
vembeo “Em vez de irmos às à vida da mãe que sore di 
ras participar de uma mar versa consegui 
cha propriamente dt, des Edusa desse ao, Nada just 
mos vista Insttulções que fica o aborto, nada Justica 
apolam as pessoa em atua a ameaça à vida da me do 
ção de vulnerabilidade, ex Dedé opina 
Pica Catarina Rochamonte De acordo com pesquisas. 
Eoordenadora da Movimen do “Paraná Pesquisar, em 
to Pelo Vida 2021, 8 em cada O bra 

As vistas serão real o são contra à legalização 
adas mas instituições Pe do aborto, representando 
de Pam ar Sama Mônica ese de 7 poplçã 
Lumen, Chama é Lar Ba. paço de 238 mu frade sa tita Na vila do "Chama miipioe brauleros e possa 
centro humanitário de am De acodo com levantamento do “Paraná Pesquisas” & em cada 10 brasiiros são contra a legalização do aborto grau de confiança de 959 
paro à maternidade, o pro para uma margem estimada 
motor Dairton de Oliveira, importância da adoção. no Fscebock é Gmurchape para a causa Após a Marcha. plc a coordenadora deerro de 1 
responsável pelo Programa O público poderá partci-  lvida, no lastagram “Mos- . nós inemos lançar um do: De acordo com ela a im 
Ao Rdçã, Eta. pu pe melo dade: remo: cada Eção comendo mostrando vm porca area am A) Ju pesca pára Riiruddeca, Datdo o Vil Fondo, quraiepase paris sampiido data caia Anna na poda 

E EB times 14 atom cotoopnat com red da Be o a Dag de a ucação rr + ui 

UM ENCONTRO Nas pi aid gs a 
e pa nagia ea voo uso 

Dorante o evento, ol epresentada « nora coleção da Le 
“dali, "Lu, copoclalmnte para as fasta de fm de amo, 
que provoca uma relerão sobre o que passo «o que espe. 

Ultiao das par aprovar à Restzacante Vie, aqu em 
Portada. À copa! conrena em ado palco do mae 
utronánico do pel, que segue atá o prxiro da 21. Dentre 0630 e 1 edição de Ford, temos 
da cus eta, 746 4 o Carbon Simons. 
Domingo será último dis, datando um misto da 

sentimentos entr o la de gstromoana e tumbéc nos 
ego qm to à mação d ms co a a (1 A ra ção Um cr, era Ed Pot Md ud o A A 

Rocha com curadoria de Luciana Boy À mostra ficará om ara na Ma tá 23 de dezembro de 22. De sogunda a sesta -oaencoto Alem as as cs entanto, utos 8 remo. fa Ds 1 Ga e a ride ESA = Benta Rr no ao Tira a 

Rapidissimas 
Ontem à Sendgaica-CE O concurso az partede apontou Armanda Raia Garcia — Pontes Criativas, ralzada. 

ente o pe do Concurso uma grande cmpoanha de como ua das mas eretas pelo Cine Cear em parceria 
O Vidor do impresa A agência valorização da múdia ir pára que já pu por com a prefeituras de Foi 
crens Muio Comutação pressa e da industria gráfica, aguda sirção hancára Jeca é Santos, que mtegram 
fera vemora do “º Concur — que inclui palestra, cursos Sempre que a advocacia a Rede de Cidades Criativas 
100 Valor do impresa eventos voltados parcos dá um tempo Danúbio Ho- da Usei e 19º Curta 

A premiação é realizada aociados e seu relaciona- land se rende ao aconchego. Santos “Como minha cidade 
pelo Sindicato da ndo de Limoeiro do Norte sua. é critis?” £o lema dado 
fria Gráfica do Estado do rações seguirão plo amo terra mata. para a produção dos fis 
Conrá (Sindgrofica CE) em de 2022 em preparação e voltas com a construa que podem e tê 3 mins 
parceria com a Asciação outro grande projeo que são ção de mansdez no Porto das ser das gêneros de ção, 
Racional das Indústrias or 60 anos do Sndgrfica CE Dumas Fáio Melo opda documentário animação ou 
Grifcas e da Comunicação celebrados em agosto de 023. engenharia ci. esperimental 
(Andira), FIECeSebene. Considerada uma das Hoje a promotaia pública Realizadores residentes 

À errepe do prémio, 
que inca vedação da 
campanha em tado o pas 

rende homenagens a um dos”. em Fortaleza ou em Santos 
ses mais dignos represa pelo menos dois anos, 
Jantes. Falamos do de Sávio — podem inscrever até dois. 

eum Mackbook acontece Amorim, aniversariante filmes nosite do Cine Cord: 
no palco Maquinter - Sis Foram prorrogadas té a wwcineteara com, onde 
Nori- Nord. no Centro Aniversario hoje. próxima tera-era dia 25, também está o regulamento. 
de Eventos do Cear Pequi rcete da Cais inscrições para a Mostra A inscrição é grata! 


