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Enem começa a ser aplicado 

para 3 milhões de brasileiros 
A aplicação do exame vai continuar no próximo domingo (28), em todo o país. No 1º dia, 
a redação teve como tema 'Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania” 

A prova foi realizada durante a tarde deste domingo (21), com os candidatos tendo iniciado o teste por volta das 13h50 

O exame usado nacionalmente como porta de entrada para universidades for aplicado em mais de 1.7 mil municípios brasileiros em meio a 
uma crise histórica no Inep Órgão responsável pela prova. Após denúncias de falhas e de interferências no conteúdo do exame, o conteúdo da 
prova ficou dentro das expectativas usuais. O tema da redação, Invisibilidade e registro civil garantia de acess na: ol elogiado por 

especialistas por manter a tradição de abordar assuntos relevantes do ponto de vista de direitos humanos na prova. NACIONAL: 

Prefeitos do Ceará. Senadores vão 
Ceará e Atlético-GO =. Tecebem multas discutir hoje PEC 
empatam em la de até R$500 mil dos Precatórios 
Pelo Brasileirão por aglomerações com especialistas 

Mudanças climáticas si ara 
aumentam chances es 
de raios no Brasil um meo para dar margem a & ddiribução dos recuos 

ganha doranicas sem comprometer o pe 
+ muicipais de gamento dos precatórios. 
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Turismo: Religião Em Dubai, países 
move economia vendem ideia de 
na região do Cariri estabilidade em 
com visitantes. meio a tumultos. 
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eproria. Rendimento do trabalho 
sun emergencial é o mumento do desem. 

prego, devido à pandemia de vi ahervu o 
pes do rendimento das famías, de 2019 para 
2020, Nesse period, cl o vendimento de tra 

balho e aumento a veda vinda de outras fontes (tranderên 
cas de renda, como o ali emergencial. É o que mostra a 
Pnad Continua 2120: Rendimento de todas s fontes iulada 
recentemente pelo Instituto IBGE. O total de pessoas com en 
mento de tmbalho recuou de 928 milhões pars 647 mulhões, 
fepresentando redução de 449% pura 40,1% da população á 

Nada sei, Confesso 

ata eos, o 
( : Sirvo-me do presente para 

revelar que, somente essa se 
portanto, há sete exatos 

ias, ão ler algumas matérias de formas. 
+ algumas postagens mas redes sociais, 
descobei que nada entendo de Ltertura, 
tampoueo de música, História. polca. 

Allo, — descobri 
que não entendo. 
de absolutamen 
te nada. Não que 
me considerae 
expert nesses as 
suntos, mas por 
er uma ávida le 
tora. acreditava 
possuir algum co- 
nihecimento Ledo. 
emana 

Sempre gostei 
—s do Chico Buar- 

que, Adoro suss 
músicas cantadas em a vo. Mesmo ndo 
sendo a melhor voz sempre achei que so 
mente ce imprime o devido sentimento às 
Próprias componições, a quais considero 
magitrad,Enquanto escrito, sto ainda 
al do Chico Buarque, pos su eratura 
é como uma letra de canção, quase poden 
do er cantada, 

Eis que Chico Marque atu em des- 
taça para muitos ao 
polca. Desde e 
que suas canções são compradas e que 
enquanto excitor pode ser comparado 4 
Michael Jordan jogando futebol. E asim. 
Jogam pedra na maldita Genk pos ela é 
feita pra apanhar, la é boa de cup. 

Sempre goste do Gilberto Gi Muitas. 
de as múskas são puro poema. Gosto de 
sua voz e do rltino de suas canções. Ao se 
engajar na política, para muitos daqueles 
que ames o admicavam o superhomem 
pende toda a glória e 4 deenestrado de. 
todo ja por le Ingresado na Academia 
Arara de Letras. 

Sempre gostei de História e aprendi que 
capitalismo, socialisma e comunismo 1 
name correlação com 1 meo de prod 
ão, a propriedade nas mãos da Iniciativa. 
peivad ou da coletividade, além de algo 
eliciomado à intervenção maior ou me 
nor do Estado nas atividades econômicas 

cão de casal. 

oc 
ENA 

Agora, um comunista pode ser aquele que este periodo que exige cartão de vacinação par entra em. amtecede as eleições 
um restaurante ou aquele que é contra a cumpre alertar para 
liberação do porte de arma ou aquele que a importância e ag 
entende que ontndioa devem ter as terras 
demarcadas para se verem protegidos da 
ganância dos garimpeiros, ainda, aque les que simplesmente almejam a redução. 
de tanta deslgusidade social. Por último, 
dlescobe que não se emgsjr na defesa da 
chamada linguagem neutra nada tem a ver 
com acreditar que se deve flar idioma 
da forma correta, mas só indica o quando. 
você é de diria. careta e misógino. 

Caroleor, 
Diante dessas revelações de que nada 

sei fa a seu etrio conti a ler o que 
escrevo semanalmente para este jornal que 
e abriga há mai ua décadas 

sentir 

[a 

crença popels um 
relacionamento 
emocional não sig- 

fica fusão, mas respeito pela. 
liberdade dos outros. Amar 
alguém significa reconhecê-lo. 
ma sua individualidade, com as. 
suas forças e fraquezas, deixan- 
do-o livre para ser ele mesmo. 
também e sobretudo na rea, 

Não fácil amar respeita 
do a individualidade do outro: 
muitas vez de ft, em ver de dr e rece 
er amor, ee se precípita em situações que 
ineviavelmente levam à implosão do casa. 

Os relacionamentos de casal oscilam 
ente paixão, mimos crescimento e troca 
mútua. Às vezes, no entanto focamos na 
posse mútua é quando iso acontece, in 
“itavelmente nos voltamos para a destru 
qdo do relacionamento 

Diversos estudos tém demonstrado 
que os comportamentos de ciúme e vg 
lância, asociados a um espectro posses 
vo, exam à comportamentos destrutivos. 
e também à insatisfação com o próprio. 
relacionamento. Questiona-se, portanto, 
o que pode ser feito para prende como 
gerenciar “ee, pode funciona 
entro do relacionamento: o primeiro 

passo é certamente tomar consciência do 
problema € temtar compecender a rarão 

xe engatar no comportamento com 
trolador; à segunda é abordar a dinâmica 
racional Via da ql o 

A maioria de nôs pode tr experimen 
tado certo grau de indo e insegurança 
em nossos relacionamentos mais intimo; 
esses sentimentos podem ganhar vida 
parir de luto mao profundas emvolvem 
do confiança aixa auto-estima, medo da 
op pe po 

asas emoções 
var a um desejo de controle sobre mosto 

nfcação do voto porquanto, 
amo o instrumento as de 
mocrático posto à disposição 
do cidadão, neu ser bem 
utilizado. Votar não é um ato 
qualquer. Não é 56 compare 
cer uma secção eleitoral se 

sabilidade de escolher alguém 
com ideias e programas viáveis, com com 
pelência e coragem de implementá-los e 
dos quais, como decorrência, reduzam a 
miséria do nom povo € as desigualdades 
sociais. É, por conseguinte, o tipo de esco- 
Iha que vai afetar toda uma coletividade, 
que val definir seu destino num mundo 
cada vez mais globalizado, mais exigente 
é mais competitivo por isto que uma es- 
colha errada guiada pelo equívoco ou pela 
Insensatez, em vez de soluções, trará mais 
problemas e dificuldades. 
Nesse sentido, cabe no eleitor bem ava- 

liar os valores reais dos candidatos, suas. 

o múmero de poses que recebiam outros rendimentos bia 
de 6 émilhões em 2019, para 302 ml em 2120. Ouça, 
side 74% para 14,3% da população 
Confoeme sa eição da Pad Comin. pela primer vez 

desde 2012, quando começa a série tória o grupo dos ou 
vos rendimentos fi mutor que o ds pessoas que recebiam. 
aposentadoria e pensão (26 2 milhões o 124%) Também pela 
primeira vez em tod série. Nondeste o a permeia grande 
regido do pas a regar um percentual de pessoas com re 
mento de trabalho (323%) menor que a quantidade de quem 

Amar sem possessividade 

contrário da 

em nossa vida. 

poder viver sozinhos. 

sões no casal. 

A significação do voto 

dese scsperiso 
Sacidadania É greve repor. a Sons sabe que não há 

soluções fáceis para problemas 

“FALA DO LEITOR 
O Enem é uma ferramenta essencial para a educação brasileira. A aplicação da prova com seriedade e 
respeito à população é imperativa em tempo de instabilidade no nosso país. » 

parceiro, resultando em com 
portamentos que. fugindo do 
controle, se ilude para aliviar 
esses sentimentos dolorosos. 

Desde a infância, desenvol. 
vemos estratégias ou defesas. 
na tentativa de nos proteger de 
condições dificeis ou doloro 
245, emas primeiras experién 
cias moldam nossas expectati- 
vas sobre os relacionamentos, 
relembrando as mesmas mo 

—mm clidades defensivas c apican- 
do-as no momento presente, 

Como resultado, tendemos a reviver o 
passado, o-nos ou tentando con 
DE o pa caso de 

Taconamento igualitário e de confiança. 
Primeiro, deve-se tentar melhorar seu 

senso de identidade; se a insegurança é 
a base de nosso comportamento poser 
sívo, devemos começar a nos questionar 
sobre como adquirir maior autocontrole 

Devemos tomar medidas para superar 
nossa parte crítica interna e aceitar que 
“somos dignos da presença do outro e de 

Mesmo que nostos piores medos se 
m realidade, e nossa parceiro pareça 

estar “rejeitando”, precisamos nos cons 
clentiar de que somos fortes e somos ca 
pares de seguirem frente sozinhos. 

Outro passo tl poderia ser “resistir” 
a adotar um comportamento ponessivo 
ou autoritário, ações como supervisionar 
o parceiro só rão afastá lo e criar discus 

É importante aprender a resistir à 
temação de exercer poder sobre nao 
parceiro. Uma vez implementado esse Somportamento, é bom começar a tomar 
Consciência de que esco sentimentos per. 

verdades eJou suas mentiras, 
suas propostas, a partir dos. 
debates públicos travados, da 
contato pessoal, do conheci 
mento de suas histórias devida 
e das razões que os animam à 
disputa eleitoral. Estas são ape- 
nas algumas referências para à 
formação de sua convicção e a 
definição propriamente dita do 
seu vota, Não se deixe seduzir 
pelas aparências. O cidadão 

já ter melhor disciplinado a utilização da 
Propaganda com a proibição da poluição visual na paisagem de nossas ruas e ave. 
nas, ainda persiste o abuso de algumas 
práticas na mesma direção. O eleitor deve 
observar e identificar pelo volume e os- 
tentação, quais os candidatos que abusam 
do poder econômico nas campanhas cei- 
toras. Muitos deles colocam seus abjti 
vos clitoreros acima da responsabilidade 
Social, É, justamente aí que os candida- 
tos vão se desnudando e se mostrando ao 

recai rendimento de outras fontes (324%). É preciso lembrar 
que, com à necessidade de adoção de medidas de isolamento 
soca houve perda de empregos principalmente nos setores de 
serviços e coménca sendo que o pessoa mais infemal, dema 
eira gera, fé mas ftado do que a funcionário polca por 
esemplo. Com menos gente tendo rea do trabalho, que em 
geral principal fome de ren das aulas foinecesrio um 
ado emergencial e ese peograma social acabou sendo um 
e, a apra pri cr mecanismos pura reaqueer 
economia era emprego. 

ipa lia 
AS a cia Led 
mentos em se entr aprimido por les Ds ns Ras 

“mesmos como indivíduos independentes, 

dade de control lo paras sent seguro 

ro meros o ahoeid, uma conversa Fate 

a única maneira de sabermos verdade 

"no melhora no er de dedo 
REeRam Ea ri 

Res 

eleito como verdadeiramente ão. Cai e us esposo los de 
ven, procure o cleo examina se os emas abordados especialmente em ea. ão à segurança pb, a educação e à 
Sade nd sã tado spelmene os seus aapetos mais geral e dios. Temsebvevado, nã campanhas pas das que a dicunão er s candidatos 
não envle en relevantes e contempo “Amos como curdo escolar sedução la droga e como lidar com cla, «e não, 
apenas o redundante combate do raro tec, asluação do negro na socledade, o avaalador apelo do des nos progra mas de TV tais tros que imresam 
de pert à família. Com O surgimento, nos últimos tempos, das ONG, pasta se a fla noção de que et amos não oa negam a dba de atuação do go 
Vero, inerindo4e na Jurisdição destas ndidades, ainda: que ta questões se rcunacreves ao or cimo de ada um 
no máximo, o âmbito familiar O que de precisa e com upência, a discuss Sobre a infância (menos ne rua). mal 
criado, sem esela, sem teto, o que é 
Pior sem perspectiva de futuro. 

Regra de Castro 
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Po hi tica 
Orçamento. À Assenblia Legis do Gesá 
Cats, a apresentação do projeto de Le Orçamentária Anual 
(LOR) 2022. O ever vs aconteça na campos da UFC da cido 
e, Serão apresentadas os investimentos ritos par a ogia 
o Sertão de Cite (composta pelos mun: de Arrendá, 
Ipsporanga, Poranga, tun, Ines, Santa Qutéra, Caí, 
Monsenhor Taoss, Tambor, Hirtândia, ova usas Indepe 
dência é Novo Orient) é o Sertão de Inhamuns (ormado elos 
união de Auta Parambu Tau, Aero e Qulerianól, 

Prefeitos do CE são multados 
por aglomeração em eventos 
As multas, em alguns casos, chegam a meio milhão de reais. Algumas das 
ações dizem respeito ainda aos atos de campanha para a eleição de 2020 

Quase dois anos após os 
primeiros caos contirmados 
de ovid-19 po Ceará, pre 
ton seguem vendo multados 
por desrespeito ds normas 
Ranhtárias para a contenção 
“la pandemia As adminita 
ões vêm sendo cobradas por 
ôngãos públicos que ici 
ram à atuação dos gestores, 
em especial o Minbtério PU 
Bico é o Tribunal Regional 
Eleitoral do Cera (TRÊ-CE), 
No cao deste, s ações levam 
em conta or eventos rel 
tados durante à campanha 
letal de 2020, mais de um 
ano ato, 

Na última, semana, um 
Ação. Civil Pública (AC 
lenda por meo da 3 Pro 
motora de Justiça de Aracati, 
mio o prefeito do mun 
pio, Blamarck Mala (PTB) 
Por danos morais coletivos 
tendo em visa as aglome 
rações ocorridas nos shows 
musical rellzados no 4 
Festa de Gastronomia e 
Chtura da cidade Na Ação, 
o MP também pediu à Justiça 
que o gestor municipal pá 
ue multa no valor de R$ 300 
ml, quanta a ser revertida 
do ndo de Diretos Difusos 
do Estado do Ceará (FDID), 
e que se abmenha de ralar 
evento social com deem. 
peimento das hortas san 
Várias vigentes sob pena de 
mula de trmbém Rs 50 mu, 

Conloeme o Ministério 
Públio do Estado do Ca 
rá (MPCE), entre om dias 
12 e 4 de novembro deste 
ano, a Prefeitura de Arca 
ti promove o 4º Festiva de 
Gastronomia e Cultura de 
Aracati com show públicos 
rate os tbs dia de even 
to sem qualquer observância 
de regras maiárias, conf 
me moram diversa pub 
ações que creularam em 
rede sociais. O MP revúla 
que a Promotoria de Ju ça de Araeut recomendo 
so prefeito no último dia 13, 
o cumprimento dos desretos 
satários vigentes que ndo 

As sanções são decorrentes de ações do Ministro Pulo é do Tuna! Regional Etra 
fo acatada "O que sobr 
“la, não have qualquer pa 
“or Ipor parte da Prefeura] 

qaodrglona ACP 
Forquilha Ve tendo analado ma 
hutço cao da ia de R$ 100 sl pedida pelo Mini 
rio Público Eltora (MPE) 
aglomeração oco 
38 de outubro de 2020 no 
Pedido Jlado, procedente 
Pelo Ju eo 1 pr Emb previa mta de R$ 25 ml lis a eventos 
que se cederam à coligação 
majoritária “Forquilha, para 
todos” (PDT, PR PTE, MD, 
DEM, PSDE, PSD, Pros) € 
am candidatos preto ev 
ce-prefeito Edinardo (PDT) 
“e Abdias Arado (PSD), res 
pestivamente Enirtano, em suas lt 
mas senões, a corte do TRE 
decidi dar provimento pa 
cal aum recuso apresen 
“lo pela defesa, O relator do 
recurso, juia Geuege Mar 
mel, observou que a de 
cisão que ampliou à prot 
dade realização de eventosa 

pseudo dis 30/10/2030 não 
oe comunicada ao recorrem 
dev: não havendo provas mos 
autos de que os) reco 
dos(a) des sentença. Desa. 
pelo acolhimento da pre 
ar a fm de lata a muha 
de R$ 250 ml relativa a atos 
realizados após o dia 30 de 
outubro até à data da ciênc 
da semtença do dia 10 de no 
vemb. O voto do reator f 
veguido pelos demais mem 
epa da core 
Iracema 

Por sa ver o prefeito de 
tescema Celio Gomes (PT) « 
ve vice Evaristo Maia (PT) loan multados em R$ 300 
mi cada um por descum 
por decisão ambio relativa 
Aeventos de campanha. Em 
decido proferida no dim 
mês o pleno do TRE mande 
veda multa 

a. pontus o Tribo: 
nal houve o descumpeimen 
to de decião pura que os 
candidatos e itvesem de 
rralizar pesentas, arrsões, 
micaretas, Boquinhos car 
resta, comicioou quaaquer 
outros eventos. que caem 
aglomeração. “De acordo 
bm fotos e videus, consta 

tu-se que ndo foi observada 
a distâela mlnima entre as 
Pesos. que estavam ago 
meradas em evento, além do 
fio de várias das estarem, 
sem máscara de proteção. 
Também ficou comprovada a 
presença de Celio Gomes da 
Siva Neto e Evaristo Maga 

Jaguaruana do ri 4 a 

amada do PE e Ando Pç pç e ro q Pora So pes Ste à Pepe do mmaióçio 
relé em eleições suple 
entar, ocoríds este més 

“Conforme o MPE. pedi 
da de sor pre 

realização, pelas duas coliga ces que estão disputando 
pleito, de eventos Com gr 
de número de participants, 
“durante os quais ve oberva 
aglomerações e pessõas que 
não utilizavam mucara de proteção faca. pontuava 

Deputados intensificam cobranças 
sobre incêndio no Parque do Cocó 

Deputados estaduals do 
Ceará. vêm” chamando a 
atenção para à importância 
da preservação do Parque 
Etadhal do Cocê, nos il 
mos dias, após o Incêndio 
que atingiu 0 local na dltina 
quarta-feira (17) O para 
mentares também pedem 
celeridade nas Investigações 
sobre ocaso. 

O deputado Acríio Sena 
(07), vice-presidente da Co 
missão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento do Semi 
do, elogiou, em suas redes. 
socio trabalho dos briga 
“listas da Secretaria Estadual 
do Melo Ambiente é dos 
agentes do Corpo do Bom 
beios e do Ciopuer Ceará, 
pela garra com que cond 

astam o trabalho de combate 
ao incêndio no Parque Esta 
“aa do Goes”. “Foram dese 
mas de horas de esforço para 
pretevar a maior pairimô 
io ambiental de Fortaleza 
la também o meu apelo 
para que às pessoas revpi 
fem o paeque. ão usem fo 
gos de arco, balões. não 
Taçam queimadas ou logue 
na. Principalmente nesta 
época do ano, com clima 
que ajudam na proleração das chamas: alertou 

O psramentar informou 
ainda "que à Comissão de 
Meio Ambiente da Asse: 
bles a acompanhar de per 
to os desdobramentos das. 
Investigações do incêndio. 

“Temos confiança que os dr 
sãos gorernamentas aprio 
Com muito crtri, ime ce 
Ae chamas, que in 
ata ía, e 
aê as 4h da quima-deira 
(18% quando o Coro de 
Bombeiros Militar do Estado 
do Ceará (CEMCE) conse 
gu controlar o fogo. 

O deputado Renato Rose 
no (Pl) asinalos, também 
em suas redes soca, que 
deu mandato. “está, acom 
panhando o trabalho de Investigação e de respar: 
sabilização dos covulndos. 
no incêndio criminoso no 
Parque Estadual do Cocê 
Roseno destacou ainda qu 
o Parque Estadual do Cocó 
alga diversas espécies da 

fauna é da fora cenrense, 
algumas amesçadas de ex 
tinção. “Newe sentido, re 
queremos com máxima ur 
Bacia providências Justo 
À Semace e ao Ibama para 
destinação é reabilitação dos 
animo slvestres aidemta 
ds e filos mpacação a 
mindtativa, civil e peral do 
cava asim on elaboração 
de estratégia à Bim de evitar 
o agravamento da dano am 
beta em curso. informo 

Tá o deputado Guilherme. 
Sampaio (PT) pontuou que o 
socêndio do Parque do Cocá 
demanda do poder público 
necesidade de uma estrutu 
ração cada vez melhor para 
prevenir e proteger “o pal Tão verde da cidade” 

“29 DIÁRIO 
POLÍTICO — E 

Ocaso do gigante 
A escuta do candidato do PSD à pesidência da Rep. 

bica do critério de prévia interna, antigamente caracter 
zado por grande mobilização de parlamentares e militantes, 
caba se constinuindo uma espécie de régulem e adeus um 
tio que fo mais podera do pa e um dos malotes 

do Ocidente Inilizmene, 9 PSDIS, como ox antigos PS 
PTE, ARENA, PDS, gigantes desaparecidos do universo par 
idário em nada se comparavam com grandes e cetenários 
paid de estruturas ideológica conereas e imutáveis. No 
a da PSDB, a indicação do fituro candidato via prévias 

jo tra nenhuma garania de sceo para O nome esco. 
Td Na verdade ee proceso servi para agravar da. 
dência entre as suas liderança no momento em que mas 
necenstavam de unidade epete-se com ou poilitos pau 
Tas que o inventaram, o que ocorreu com o antigo PSD 
cao cem estava em Minas Gera vela UDN com asa 
tradicional hand de música abletada no Palácio do Cutt 
mo Rio de Janeiro Baldado ou esforços dos sum dirigentes, 
toma-se dc acreditar no Edo de prévias que serviam 
para acentuar um cima de divido que vinha seo bem ad 
minirado pelos seus criadores, 

eficiente Em sus prime chance de 
formarem ua dobradinha cento no Sanado Foral, os 
senadores Cd Gomes (PT) o Chiquinho Fotos IDEM foram. 
ste na melização danosa bancada fl para 
seca a Ieração de R$ 200 mis que o Estado 

do Ceará estava tendo ciculdads para consegui, Ambas 
ram magnífica demonstração do iplomaçia ola, 
necessária pao lvar a bom lero tratava loisas 

fogo Oxincndos no Parque ada do Enc pote do comprovadamente criminis pica Er ao de ea reger or dos 4 Anna spend pole pie Fl q cobram no Pá da A ondeutados Ao Sra e Ra neo (PSOE pr pe Aee dscriinmos 
Esperança rua o deputados ia apeardas q qr co CR perda dec do Sera Grande pro Fa a esperança de que ed agvermadres o Satana (E) o nin Bias) de Pa bos candy do Sed encontrem ma ida par impe que os sado somem 

Governos e municípios vo fina da semana 
“Camilo Santana seno docurvento firmando ma das mus 
importantes parcelada Governo Estado com odor 
prefeito, ara expandir o Programa de Microcrédito para 
Pequeno vector, co it spo 

Mais itinerantes Camo eo osença rece da Abi Legiao Parada paia 
Pride Evandro Ledo dio que ea ações A Legavo prece er eu número ampliada ara catar e apisen bene do por cia roça na 
crer eidencca confiança a poder pub 

criminosa Ontem quando 
milhões de joven enfrentavam as provas, professores iam 
tudo para que es esquecesem a fue de Roionaro de 
queo ENEM é “entendo da exqueds e que o ministro da 
Edocação, Milton Ribeiro, avi afirmado que" ENEM não 
rate o tudos jovens 

Gqentreaspas 
“Ao descascar ENEM como escada de cesso dos fon ts dera ta de Ae de Br pra dr à ore cmo da and e da BOND 

Mais informações de Fernando Maia: 
mal: ferrandomaiGuestadoce comhr 
Mogdoternandomaia tp net 



4 Fortaleza, Ceará, Brasil « Sáb. dom e segunda-feira, 22 de novembro de 2021 * O ESTADO 

> POLÍTICA 
Cassação. O Consiha de Ena a Câmera arena amanh (23) para votar sbre a representação 
do Psaf contra o denutado ficado Barros (PPP) O pardo pede a cassação do mandato de 
Eos em razão do depoimento do deputado Luis Miranda EMF] na CPI a Cod, no Senado, 

MACÁRIO BATISTA 

NH POLÍTICA — De 

MPF recorre de decisão que 
absolveu acusado de racismo 
contra povo judeu no Ceará 

tm publicação no Facebook homem atribui ao povo a 
deu responda por grandes ct mundi O Ministro Público Federal (MPF) entrou com recurso 
tra uma sentença da Justiça Federal no Ces que abslve um acusado de pracar crime de racismo contr o Jade em uma pocação ft na rd social Faebook. Na 
postagem, o denunciado apoia à Holocausto como ma “ici” etribaam judo responablidade portuga mundial coa ae graves enlemidades. Na ação movida 
ra JE cone o vê O MPE aponta que Las Olimpio Fe 
rar de Melo publicou em vu página nomeada Sempre 
Freu: no Esbook, texto intitulado *Coronavirus com 
notório cunho act e Icenlvador ao prconce contra povo jude, trazendo ua nara que, vendo refe 
rena a aos históricos, insira uma seigação do povo 
Jade a ventos danosos à humanidade, on à pandemia provocada pelo novo coromaviras. Conforme a denância, 
St veiculo a postagem em 14 de março de 3030, a 
“qual alema, dee ouros aos que ox. adeus etrm cravizando a celização ulicando se do "alaciono Ho 
Joca” par se vimiarem, como part de um “plano de 
vingança, po terem ida escravos no Ega por 40 anos O MPE aponta que o text redigido alimenta preconceitos 
ao divulgar ea que sentam conta a dignidade do povo 
Jud, e que o fazem lava negação de ts hsórico, “re ecudando em obras dontrináis reconhecidas como 
raca “O plo a que e imponha a sanção penal não decore do ft de serem suas leis Faso ed, mas sim porque relelam de forma clara preoncet contra o 

ontada, auto da ação, Para Rômulo, não é po 
sivel claficar como liberdade de expressão s afirmações 
e insinuações desprovidas de veracidade, que subvertem 
sos históricos incontrversos com a clara intenção de des. 
qualificar o pon fudeu e scirrar deus preconceituosos e 
icriminatórios, ainda mas quando as aliemações tentam 
se lastreas em um discurso pretensamente fundamentado. 
em sos históricos? No recurso apresentado à Justiça Fe 
ral.o MPF argumenta que a liberdade de expresso e de 
vi manletação de pensamento, enquanto divas funda 
menta, demandam eos e limões, “ja pelo impulio 
de ve abuso ája em face de us colo com outro teto 
confitante alberga poa dignidade humana” 

Frase: “Além das dificuldades na 
aplicabilidade das exigências do 
decreto no cotidiano, barrar o acesso 
aos estabelecimentos, exigindo 
O passaporte sanitário, irá gerar 
constrangimento e sentimento 
de discriminação”. Reclamação 
da Fecomercio contra o passaporte 
sanitário do Governo do Ceará. E a 
pandemia? 

bs em Sobral. Com re hole já aquém de suas 
necessidades de polo culura, industrial e uniertro, e já 
antevondo à inauguração da sau orago regia, cus 
imensões também ja ouçam a atenção ds Lts grandes 
companhias aéreas do pais, Sobal deverá recebe em bene, 
um hotel a red francesa fis Conort 
Os encontros Numa delas... 
Quando politicos se juntam Esta fo a mai recente: 
as avallações, insinuações, A invés de abri. Camo 
otratégias próprias e dos” Senfana deixa o governo 
advemários, viram prato em dezembeo AL a vice 
do dia, plece de tesstance, — Tolda Cla também deisa 
caféaimoço e janta o Governo renunciando. 
Foi assim Quem assume? 
Noinleriordo Ceará, Sera a senha para que 
mma região conhecida Evandro Leitão suma o 
como Serra Grande, ou governo, definitivamente e 
Ibiapabs os últimos dias trabalhe sua própria lição 
não ico nada a dever ao ao Governo do Estado, Ou que e diz afima. seria, no cas, releição? 
Mais informações de Macário Batista: 
e-mail: macarobatistaguoLcombr 

PEC dos Precatórios será 
discutida hoje no Senado 
Além dos senadores, participarão da sessão representantes do governo e 
da Instituição Fiscal Independente. A matéria já foi aprovada na Câmara 

O Senado promove a ar 
de de hoje uma sessão temá 
tica para debater à Proposta 
de Emenda à Constituição. 
(PEC) 257203, conhecida 
como PEC dos Precatórios 
O debate faz parte do esforço. do senadores para chegas 
ama solução de como que viabilie o pagamento do Au 
ado Bras programa social 
mocemor do Bala Familia, 
Bem que hja adiamento do. 
pagamento de prcatrios vu 
Aheração do teto de gastos, 
como temem os criticos do 
texto aprovado pe Câmara 
“dos Deputados. 

O senador Eae Lucas (PS. 
- DF) é o primero signs 

tário do requerimento paras 
realização da audiência que 
também contou com as asi 

Fiscal Independente IF), do 
Senado Federak do Minis 
“io da Economia: e das co 
suocis de Orçamento do 
Senado e da Câmara dos De 
pelados. O senador Rogério 
Cvalho (PT SE) apresentou 

Tereza Capela, x-minira 
do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. 

A matéria tenta 
viabilizar o 
Auxílio Brasil. 
Senadores 
buscam um meio 
para conseguir 

isso sem adiar o 
pagamento dos 
precatórios 

da PEC, relnca uma série 
teus com senadores para, 
dci posves aprimora 
mentos o leio ser ape 
cado na casa. Entre 06 inter. 
loculores de Bererra estavam 
on senadores osé Anibal PS. 
DE SP), Oriovisto Guimarães. 
(Podemos PR) e Alesandmo 
Vieira (Cidadania), ato 
rede PEC alternativas 
Substitutiva 

Da discussão surgiu a 
Emenda me 3, subultta 
global à PEC 25, de auto. 
Tia de Alestandro, Aníbal € 
Orioiso, fundindo em um 
6 ento am propontas ale 
ativa dos três senadores. 
“A PEL dos Precatórios está 
sendo recomtraida em con 
Junto, chegando a uma so 
lução clara, para consegui 
mos manter o respeito Pela 
responsabilidade fiscal. Com 
“ee novo tento, estamos ole 

recendo a oportunidade de o 
governo era o beneficio de 
Toma sustentável. Podemos 
ter responsabilidade social 
sem cometer nenhuma ir 
responsabilidade fiscal af 
mou Orioisto. 
À principal novidade da 

emenda é a retirada do teto 
de gastos previsto na Cons 
diuição, em carier excep 
cimal de parte do pagamen 
to de precatórios — dividas 
que so Íruto de sentenças 
rantadas em Julgado com 
tra União, estidos ou mu 
mlipios. Com sã, abre-se 
um “espaço ca” de R$ 49 
bilhões, garantindo o pa 
gamento do Ausíio Brasi 
Cm a mudança, segundo os 

a emenda mubttu 
a gurame se um ausío 

de R$ 4DO mensais para 21 
que ea ainda o parto Te quiqur preco pr vio pura 202 "A propona 
Tosca] pra o pag meo tt dos prcuóio previo para 202 € 
feraa regado teto de ato comemorou foé Ana O texto também veda as 
chamadas “emendas de rel: tor nome dado 4 emendas paiumentaos que não exi 
tamo senador ou deputado 
espomáe por ma Inclusão no Orçamento. Além dio, 
A emenda cria mecaniamos 
aa Clara oepocação dor. panos judas de 
Vo estados € municipios. que em se eai no 

tuo o peso doy precatórios 
no Orçamento da Unido. 

A PEC resolvia questão 
do espaço cal parcelando o 
esgumento de parte dos pre 
axbio e lerando o método 
de ileal do teto de pastos À 
emenda substutiva, elimina 
estes doi aspectos do texto — 
os mai riicados pelos opo- 
“loes da PEC, poe minar, se 
und ces, crliiiade da cconomia brasa perante o 
Investidores imernacionai. 

Em seu Relatório de 
Acompanhamento — Fiscal, 
publicado na última quarta 
fera (17), à Intuição Pl 

cal, Independente advertiu 
que “a mudança retroativa da forma de coerção do teto de 

na práica, o fim 
o concebida € 

que, mesmo antes da votação 
da PEC no Senado "os ellos 
sobre o cenário mucroecon 
mic Jão sentido; devido 
ao aumento da incerta 
Renda básica 1 sda onto ends peopontas alema à PEC Sire ds mal uma PEC, a ARO, cujo primer 
rato é o senador Raro Carvalho (PES). Ea ceu otede on sis em IO OA, pur pa end da red Dc ne re alem do o dire ee cpa derenda re pras canso (Com nr 
maça Agência Senado) 

saca come 

MP que cria o Auxílio Brasil entra 
na pauta da Câmara dos Deputados 

A Clara das Deputados 
pode vota port de manh 
3), a medida provsria que criou o programa de renda 
Ani Bra (MP 106121, 
Tarhém na post estão eme 
das do Senado do Projeto de 
Lei Complementar (PP) 
TIS, sabee certificação de 
entidade beneicentes 

A MP IO6IZI Inca O 

ao Bras, dando algues 
critérios para recebimento e 
crando incentivos addon 
gados so esport, desempe 
nho no estudo e iveção pro 
tiva O recursos para o po perto do valor pretendido 
pelo ovemo (RS 4000 em 3023) dependem da aprovação 
a PEC dos Precos (Pro- 
posa de Emenda à Comet 
Cd 28/31), em tramitação no Senado. O auto começou a 

Ni 

sr pago mete rd de nuvem 
o com valor méo e R$ 
azar, 

O testo da MP remete à 
um regslamento a definição 
do valor e de outro apeos. 
como a forma de cumprem 
to das condições para receber 
cu beneicio on valores para 
enquadramento nas vinações 
de pobera e extrema poeta 
ga sobre à imeção pro dia. incentivada dead 

talos. Puto lada são mantidas pena com “its pa recinto do ai Pets no Bola Ena, como x reação de prena  cumprimento do Pedir asa e Pago pane do rca eq cd eds mina, em Pinda ao acompanhaneno da ide, (Cr fêrnções da Agência Câmara) 
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Vaio. iso da Side Mao Qui, aco est domingo (1a chegada de 21 
» NACIONAL ade es de var cr Co De ruas da drenados eo 
” Estados Unidos & entregues na manhã de ontem no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. 

PODER, POLÍTICAS 
BASTIDORES 

| com ANDRÉ BRITO E IAGO VASCONCELOS 

“Black friday” evidencia o fracasso dos Procons Cc soh thais cs bens dart ace tod om DT (mermo — Nartomad emcrss di ad id a Se e 
esfesabospdh Summa nadas iene” Útil eagradável 

entre, des. as empresas que mais Nei 
enganosa prevalecena durante 2021, ano marcado. 

suspeito “de cientistas pediu. vis le de . des iabes. Segundo o president, Baco, Catar ganda E 
Peer inda tido none. pela Neniblização e a voltado. sero inbrrmação os documento dlcen- e Emirados Anbes chegam à importar 9% do 
mencata que Brasi comcpuis CoMÓrEIO fic. À informação a da vacina Pitr dos EUA, mas a FDA (a alum commumido o Buslasou pros desmralide Nos Exados Unidos. da plataforma FinDocs Inté vigilância mntára de 14) de prazo até 2076 Jos deieençã par garantir ee recado 

ande suga à peoneção, mulidoesvadem ligência Financeira foi vaza: pura donlgação. a 
lojas por produtos vendidos a 10% (ou me. da pela corretora Modal para Decisão é decisão o) do valororiginal No Brad afrse tudo clientes. À Magaly, que cresceu Decepção enorme A epa do trade iocntado por er e Pela made do ob resume à enpnando MUITO atá 2020, IncOrDOrndo O dependo Nica Letão (PSDBMT) diz dee dure saque em presto vídeo 
Tocadas Eeidenci ncia don Preco. Outras empresas, desvalorizou não scrnar que Alea “potico de ara. nos EUA, provocando ds mero predne 

e, Incapaes de impede à Black frade: 64,65% Mas não apresenta a credididade, ext cotado pera vice do x. Joe Bio die o sitema do jr Rancho, é eras exam para nos poupar do. plor Situação. À Enjoel, brechó “prsidro Lula Seria uma decepção en. temos queda 
ao que representam Virtual de sucesso, foi aque qe Geraldo não se nsjetaá a tuo” 

mais desvalorizou 82.54% Caso pensado 
Dicas abestadas arts comando eu emo mercado Falta substância À gula sab 21% desde abel, a pre 
As tvidade do Proc se same a rd O Comu de Eca da Câmara deve votar 

gar dicas abestadas, como “pesquisar preços”, e Outros setores terça (23) a ação contra Ricardo Barros (PP- 
Promessas de "scalização” empre inline — Olevantamento mostra também desvaloriza PR). lider do governa. Ee foi citado por Lis. período. Além de explorar os consumidores, 

dada motária Vier (82,474) ed plata. Miranda (DEM DF), que continua tando a política de preços da Petrobras Impode que 
Novos disfarces ma de comércio eietrónico Moço (741%). contra o ostracismo. 
ut o comandar pt cado 
ventaram no Brasa “ra a guide Números fortes De mulher pra mulher “do “bank tida das Back eo, A FnDocuipota ida eres decr À Camião de Dea dos Dies da Mu. Pensando bem... 

etanol se transorme no combustivel pre 
do dos brado. 

troslogros. ara Ni. pltaforima de cash back 69,89) er da Clara aprovou projeto para conceder paro recesso branco apo não é púlida pad va 63 Lá, funcio os EUA, oa qe ee epa Ranking triste 
consumidor desaparecria do mercado. com A Magali stá em é lagar entres que mais Conversa de bêbado 
a reputação destruída, eo dono devidamente . desalorizaram, seguida da imubdira Ga 
preso Hi (GSM) e da operadora de eee OI Sebastião Paes de Almeida farta cam- “Dr Sebastião, além da nosa sede, precisa 

63296) panha para o governo de Minas Gera. mos que o senhor nos compre cinco car 
Reino da enf io “guando no Interior, via-se diant do pres — E para enuinar o povo a dear de beber” 

No Bras gusam-se fortunas em propa-— Melhor estatal dente da Liga Contra o Alcool da cidade, O O candidato respondeu na bucha: "Meu 
pda enganosa, em vez de investir em olrtas. Registrando recorde dehacros, apesar deh. homem da Liga lo! logo metendo à “aca”. amigo por acaso você está bibado” 

Enem tem primeiro dia de 
aplicação na edição de 2021 
O exame, cujos inscritos chegaram a 3,1 milhões, teve como tema na 
redação “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania” 

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2021 

ver aplicado nes 
te domingo (31) em todo o 

ema e diglal. Ta 
Provas quanto o tema da 
lação serão Igual nas duas 
versdes. Ao tod, Indcreve 

No primeiro di 
Em deram à eões objetmas de lo age é cenas uma 

lb de faxer a única vasubeiva da avalação, E redação: O, Enem seque 
no próximo domingo (38). aquando vs candidato faro Os estudante realizaram a proa a pat do início da tarde dest migo em todo o Bras 
provas de matemática € 
ciências da natura. Além Inscrições dos Glimos 14 Portogass do Sitema de Folha de SPauio, o lo, dei como à edição. anos À prova, que já teve Enaio pH dz ser sato... peeidente Jar Bolsonaro de 2020, exame 2021 está. mae de 87 milhões del. io que à redação proponha. pedi ao ministro da Edu 
funeonando com regras es- cito. teve em 3031 penas. sie io de dlcuundo. “É. cação, Mitom Ribeiro, para pesa poe contada ande... 3.1 milhões. É também a um tema bastante pertinen- . que Bouveme questões que co do de lara facial. ação cor a men pro e já que mulas pecus no. trstamem o Gulpe Mila 
E obrigatóio nos locals de porção de inscritos pretos, pais ainda não conseguem. de 1964 como uma sevolu- 
aplcadio é partcipasies. pardos e lndigenas dis lt. fr neo à regutro ie ql. Além das dendncia de 
que estejam com covid-19. mos dez anos tum direito to básico, mas . interferência ideológica, os 
ou com outras doenças ln pe pdo é prado todo 
Tectocontagiosas não devem “uma excelente dicuudo 
comparecer o exame epo- — Invisiblidade e tegi- para ser proposta  juvenu 

esplcação tr chi garanta de aceso e do Brasi O descunpeimeno dare” à cidadana so Bea € 0 gras poder levar à elimina. tema da redação do Enem CrÍSO 
la do cando 202.0 tema foi dimlgado A peota acontece em O Enero seleciona estu. pelo mialátro da Educáção, meio 4 uma crie hitóica date para vaga do ensino. Múlhom Ribeiro, na redes no Inep, degio responsável 
inperior pública, pelo Se. scila pouco após inicio. pelo Enem, após denânca tema de Seleção Unificada. de aplêação do pao, ds defalhaedeinererências e), para Bola em as” 13h80 dese domingo. No. no contido do exame Nos 
“fuiçõe privada, pel Po... amo pastdo, o tera have “Uimos dias, o into grata Univensidade para. ado fpestigrna asociadads sofre uma debandada de Todos (Prouni), e serve de. doenças metas ma soci. servidores. com 37 pedidos 
parâmetro para o Pd de. dade Dra de demão de posts que Financiaméno “Emodastl “O tema fl clogado poe ocuparam” pisoechsve (Eles O reltados tam educadores Para done po” Or servidor denencam 
Dem Pode ser usados para. livo que, mesmo com as que eram sofido auédio ingrenrem iniições de. dengucias de insericência,. moea para suprimir per” 
cabine pocinguesas que têm. a proa mantenha o padrão. gua om têmas Const 
convênio como lnep. de abordar queões sobre derados inadequados pela A edição dede “mo re diria Ian Into. gesdodo obeso Menor número de go Braga ato de Linges ” Conforme inbrmação ds 

Crise climática deve 
aumentar incidência 
de raios no Brasil 

do vo, junto a também pesquisadora do Eat lara 
Cardoso, pode-se dver que, com o aumento dos ai, pole também 
que a situação de mar Nacional de Pesquisas torne agrave Somada de Espacio (Inpe) apontam. perdas humanas a queda 

que a mudança do cima. de raios também pode ter 
dee levar ao aumento ds. um efeito econômico, com “escarpas elétrica que queima de máquinas. por 
atingem o Bra quejié exemplo 
campeão no questo Adm da Nderançã em Considerando um ce- descargas elétricas Brad 
náio em que as ações de está no op Ode murtes 
redução dede fenômeno no mundo. Um leva “ão tidas ea emdes mento do Eat aponta que, 
de gueto Mo time” de 20022019 foram 
“ds permanecem como se 194 mortes por ralo no encontram aumente, o pao O estado de São Pau 
Brad poderia altar de 70. Inlider esse ranking, com 
milhões de aos por amo 327 Gio à mao parte par ema média de 100” dele na capa! paia 
ilhões. Os dados cons- Manaus é segundo na 
tamo livro "Bras: Cam lista de more pelo Mundial de Raios. O número levado de 
Tecentemente lançado por. ájs em São Paulo pode 
pesquisadores do grupo de. ser explicado pela po Exvicidade Atmnférica  Iução Pára um ralo ser 
(Ela, do Inpe, e qe conta — formada são necesáras 
a evolução do monitora particulas de água (que mento de ralos no paie de formam por nócleos 
O clentitas também de condenação que por 

desenvolveram estimativas au vez alo Infinciados para dlerentes cenários“. pela poluição) e particulas 
de emissões do Painel de gelo (que se formam a 
Intergovernamental sobre partir das de água). Nas. 
Mudanças Climáticas muvensde tempestade, os 
(IPCC) nas regiões bras choques de gelo geram 
eiras No cenário inter cargas cléricas que, so 
mediário do IPCC, por escederem a capacidade 
exemplo, de 2081 à 2100,8 . Isolante doar originam 
tegdo Norte pode ter um a descarga - relâmpagos, 
damento de até 30% no re- ralos etrovões. 
giro de raios. Emsegui-  Jáparao caso de 
da, aparecem Centro Des. — Manaus e para 0 grande 
te (24%) e Sudeste (18%). número de descargas no 
Mesmo nos melhores Norte, há outros pontos. 
“cenários de controledo em Jogo. A Boreta tem 
aquecimento global -que uma interação muito 
estudos mostram serem 
dificeis de acontecer. 

O primeiro problema 
associado à so, e o mais. 
grave, é o maior número Je consequentemente aos 
de mortes associadas sos rajos- diz Pinto Jr. “Me 
raios Segundo Osmar xer na loreta Emener na 
Pinto Jr coordenador quantidade de rios no 
doElrcumdoranores tura” 
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CIDADES 
Saí A Pera de ora amp ação da ee dose sc conta a oi pera a poa 
(ego em e O aendumedo dese ei et crendo em ordem dcesene ud e deste ido 
2, sá content 2 paço a dean, lead em coa a ta de apicação da segunda de 

à INTERIOR 

PPE aponta os melhores 
Conforme vem sendo amplamente divulgado atra 

vês de setores d Imprensa e nas redes sociais, será nesta 
segunda-era, 23 de Novembro, à festa da PPE, Public 
dade, Promoções é Evento, para entrega dos cercados. 
aos Destaques das Administrações Municipais do Cea- 
FL 2021, ou seja os chamados Melhores Prefios e Peer 
tas, escolhidos recentemente por mais de 35 ml votantes, 

a Internet e por uma Comisão de Alto Nivel, forma 
da por 51 Integrantes. Vão receber a homenagem os 35 
mal votados e ainda um município fal agraciado com 4 
Menção Horns por decisão da Comissão Apuradors. 
À jovem prefeita julana Aldiguei (Foto) pio 
de Granja fo uma das mais destacadas pelos internatas. 
é Comissão Volante €, estará presente à festa, com seu 
“sos, o deputada e Abu é ota ramo 

anja e da Zona Norte. De acordo com à empre 
pica felipe a do ea rr 
que este ano chega à a, Edição, a Grande noltada serás 
parti das 19h30min no La Mason Dunas, guardando-se 
todas a recomendações de segurança. 

Emais 
Eusébio, Itapipoca, Chorinho, Caucaia, jaguaretama 

Pique Carneiro, Viraa Alegre Aracolah, Maracana. 
Orós, Aquiraz Banabuld. Guaramiranga Horizonte, Ta 
rega Paambu e Quixeramobim. O município de Acaraá 
receberá Menção Honrosa Foram coovidadas para a festa 
as peincipat autoridades do Estado, o convidados dos 
agraciados, os integrante da Comida Apuradora eos 
profsonais da imprensa. 
Comissão HULGADORA E intgrada po Ra Arado, minar do Superior Tribuna de hs Leda Ca vce Governadora do 

Cars Evandro Lei, Presidente da Aseea Leg tiva da Estado do Cear: Desembargador José Pure, do Teibuna do Trabalho; Aloío Caralho e José Aluguer 
que secretários estaduais; Senadores CI Come, Tao Jessie vis lada de Li Pontes; E senador Enio Olvelrçe ode! Ubimta Agua 
aque presidiu o TCU Tribunal de Contas da Unido 

EMINDA 
Deputado Federal Genecias Noronha: bio Zech, Su 

perinendente Regional do Trabalho:Romdo Rolim (er 
presudente do ENB): Expedito Nascimento (CNM-CE) 
Andrei Aguiar (OA); Cândido Albuquerque (Reitor da 
UFC); Ricardo Cavalcante (FIEC) Rednaldo Dantas (Pre 
sidente OAB/CE) Aleimo Porto (áebrae/Ce); Emanuel 
Mala Mota (Crca/CE) Júnior Castro (APRECE). Antonio 
Henrique (CMEORT): Tô um Braga (VC): Magadia. 
Aragão (UVC Mulher: joão Mion Miranda(Inesp/Ale- 
ce); Robinson Passos CRC): eine Carvalho (Apece); 
Dalan Leite (Amt); Carmem Azuai (Acert): War 
Vardavil (Ace): Tony Pereira (Sindicato dos Radialista 
(Salomão Castro (ACI): radialistas jornalistas e pub 
tios Cid Carvalho/Migul Dias, Antanio Viana, Wolkr 
Gomes, George Cisa; Carlos Siva, Osvaldo Magalhães, 
Marcos Sara, Licio Bessler, Roberto Moreira Ulsses 
Lima, Márcio Lima E ainda nutros convidados Socnero 
Piombeira (Espa) Lerimberg Lima: Luis Carlos Mou 
ão; Diane Nogueira Lopes e Auto Freita, da ABCOP. 
Mais informações: 
e-maik anteniovianasvestado.com.br 
marcossaratagoestado.com br 

EM SEIS ANOS 

Fortaleza reduz em 860 número de 
mortes por acidentes de trânsito 

Até outubro deste ano, 155 óbitos foram registrados. Segundo a AMC, ações e políticas 
de segurança viária ajudam a evitar acidentes com maior severidade e mortes 

Duane a ção end esta eg (7, 2 reça a imprtânciadeadqu o mts de vlcidde para ar das 
Um levantamento realiza disto se comoliaram, o que 

do pela Autarquia Munki- representa a preservação de 
pal de Telmo é Cidadania. 104 vidas neste erva. Em 
TAMO divulgado este mês. . reação à 302, até outubro, 
aponta que 860 pesos 1" 155 bios focam registrados. 
veram a vida preservada no. dante de uma peoeção de 
frito de Fortalera ente j-.. 292 Co ho, té 0 mamen 
ei de 2015 e out deste to 137 vidas foram preserva 
ana. O cileuio deste indice. das. Conforme a projeção da 
leva em consideração 4 em- AN a redução da vdência 
dência de óbitos anteriores na trindo está striuída 
de consecutivas reduções de 
vitimas fitas registradas no. 
trânsio da Capital durante 
ou últimos sei amos. Ainda 
de acondo com os dados cole 
tados pela pasta, antes dese 
pesado. a variação de mor 

apresentava uma tendêm estive com média de 355. 
os or amo. Diante deste 

cenário, é feita à projeção 
para tamos dente 

Ano passado, comuiderado 
o dent ano consecutivo de 
tedução de martes po tro. 
sito do município foram e 
Aimadas 357 mts no td 
dio, no entar, apenas 193 

Curso para cuidadores de pacientes 
é promovido pela Casa de Cuidados 

panpa repor 

ao máximo, emes óbitos “As 
30 vidas perdas no periodo 
impuctam familiares. pare 
tes e equipes de emergências. 
e do trlnvito que lidam dia 
ramente com às conaequên. 
cias traumáticas das morte € 
ese to trânia. Numa 
penda é toleráve pontuou 

dem Memória das Viimas de 
Trdnto, lembrado no do 
migo, 21 de novembro 

Coelho ela a ação 
“Essa ação É tm forma de 
conscientizar a população 
que obedecer a regrande culação viária, como vespei 
ar ou Limites de velocidade, 
sinalização os mais ve 
rávels no rânho  eencal 
para redutemos os nitros 
Com severidade. O culdado 
no talo € buscar garantir 
que à saudade não chegue 
Ame da hor, finaliza 

Conscientização 
À AMC rala, mesa 

segunda-feira (2), à partir 
ds 7 horas um ato a favor 
“a vida para chamar ler 
tar à população de Foraera 
sobe im “comportamento 
negu” na vias da Capa À 

ações conjuntas que emul vêm educação no tro, Engenharia Como a exp 
ao das vas com velocidade de 50 mi e facalação 
mecenas Estíticas que evdam uma queda nos números de more a tro de Fora 
dexa No trimestre de ag to a outubro deste ama. por exe compusoa seo me 
or mumero de mortes nas vas da Capa nos últimos 0 amos, com uma redação 
de SM Segundo à tendente de AMC, julana do Colo a Intenção é au, fas 

fores, localiado. na 
Praça da Imprensa O ab 
tivo da ação é reune pesaas 
“que ncbvivera à dedem 
fe e alas que farão um 
abraço coletivo no entamo 

eta. O evento 
ho o Dia Mundial 

o número de 
Toe no trânlo ué 2030. 
De acordo com a gestão mu 
leal, entre 2011 e 2020, à 
meta fi alcançada um ano 
ams do prazo, ilnimizando. 
à Incidência de ocorências 
atado em mal de 51%, 

(Ses celebrado mesa terça 
LO police da cum 
doa lua de pará 
a unidade com dade minima 
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& INTERNACIONA 
Alsorvens. A ci de Am Aro o sto americana de Migan omou-se a primeira dos 
UM a exi que produtos mensais sejam citros gratuitamente em banheiros picos A 
(E, apena or uranimicdade pelo conseho manicia, niará em vigor em janeiro e 2022. 

Países maquiam instabilidade 
durante Expo 2020 em Dubai 
Na exposição, países em conflito e ditaduras vendem uma realidade 
diferente da retratada no cenário internacional, omitindo problemas 

Ocorrendo desde outu- do em Debah nes Emi rados "haber Unidos apo 2010 redme nero ali que competem pela Beção'do público em pa” 
de. cont uso de eco loga € eletos vital Na edição 220 = telado ente do devido ao aduamento decomene da pandemia Sdeacamãe a veres apresmtdas por pair em cênílo e dtdurs sobe que ocorre em te ter “los omlindo oe principio 
problemas repeciidos no oito imtrmacionat. Coertada ora mão de feto pelo ditador Alea di Laschenho há 27 ano aus é apresentada como uma tra em que a esta Made propicia grande de sesvniimênio een No cer de se pavilhão, uma impresa AD dese. volida pela Academia de Cc da Belarus ocupa Ioga de destaque, poder dr produ matr vio de chipe a prá Tete: convidam ur à vita o pao dates e ope, apontando ala pe dicas de ovas. Fo no um bd, um dos simbolos da Bear a nagem 

imagen do anima, logo na 
entrada do espaço. 

Não há qualquer traço 
de tefeência so ambiente 
tumultuado que vive o país 
desde a reeleição do ditador 

onarrio o estande ape. pa que É pv per Equipamento do Bloo eu 
ope tem paga imposto, ue ponta! cre Cien de indra ooo à alimentícia, com especial 
destaque para lticiios roca 

Na Libano, que vive um derretimento da economia comsiderado sem preeden 
tes nas tias décadas, teles mostram belezas na tura, rula roma e à 
famosa culmria do loca Letreiros mula atra 

ara investidores um dede di “empregos e car teia outro fla em “opor 

da de pode da moeda loca pode fear o pais a viver Ca des ts Flores cris. 
desde à metade do século 18 A maiogem da re 
idade alcança contornos temos no perl de Manaus, 09de ma jeto 
al des tum quipe em fevereiro deste ano der mando o poreres cri 
“rama é ema socicdade regis divera, em que as creção ão de Tee eso 
Ha; dz um paid logo na entrada Modeno, o extunde 
pareçe uma loja de ven Te, com fotos nas paredes, € objetos espalhados pelo Cada” Numa dra deitada 
e oportunidades de ver uimenos. propagando se 
que relêrao” vim sendo feitas dee que o povermo vi e democtlico Saem o pode; em ON Mas ndo 
Aa aa aee o ft de 
rabo metes.” 

internacionais temem uma 
catistrae humanitária em 
Fazia do comi, que opõe 

altíssimo rico, no entanto, 
dado que à costa da pais é 
coalhada de pratas. 

E ij Hi ie 
7 
a 

Após golpe e acordo, 

primeiro-ministro do 

Sudão é reintegrado 

dr em 201, que 
ps o da 
mi due ps 
netede amd e detiveram vinci que ceara ag pot e 
“ade de poder des ido com ou lia depois 
ue Rd fdp O pole desencadeou ma rações emma cet eba e médica dna 
dos coro movimento de pesto dem que atorçs Segurança mataram 10 

nm] dj f 

Rn 

BO VE (6 do fe 080 Je 



O ÚLTIMAS 

Aprova começo a ser aplicada ontem 1) em a Brasi 

O primeiro dia d 
do Exame Nacional 
no Médio (Enem) 
quenão 
mirivel Gado Novo do can 
tor Zé Ramalho sobee popu. 
ações Indigena e cancrdra 
do pais. O exame. 
neste domingo (21) com as 
provas de cências humanas, 
Himpungenseredaçã 

O. professor de história, 
Gulerme Freitas, descia 
Seb Laet, dr que 
ão com a música de Rama 
lho pedia ao candidato que 
nterpretane um trecho da 
letra da canção e a relacio 
ste com à exclusão vivida 
ela. população, “Surpreen 
dentemente date de todas. 
as denúncias que cercaram 
do Enem nos diilmos dias, a 
prova voltou a trazer ques 
es que abordam à Ntória 
contempernes braeira 
Ada que a ditadura mil 

tar não tenha sido abordada, 
outros perlodos Importantes 
aparecera, conta Pretas 

Às vésperas do Ino do 
Enem, servidores do Inst 

tuto Nacional de Estudos é 
Pesquisas Educacionais Ant 
são Teneira (Inep), órgio 

vel. pela elabora 
de denâncias sobre assédio 
moral que sofreram pura su 
primir perguntas com temas Conaiderados “inadequados 
pela estão do órgão. Apesar 
as denúncias de pressão, à 
prova abordou questões 10 
re minorias, como popu: 
lação indígena, população 
carcerária e desigualdade de 
mera. Umas das questões, 
Por exemplo, falou sobre 
às diculdade de mulheres 
cientistas no século 19 din 
“a excluno que sofriam. 

poriareal 
bem nurpreenden o educa 
dores, neste domingo. por 
ter mantido o padrão de anos. 
anteriores abordar assun 
to relacionado aos direitos 
humanos. Os candidatos U 
eram que faser uma dimer 
tação sobe a Inviilidade 
e vegtro civis garantia de 
aceno à cidadania no Bras 
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TE somtudoontoo 

2022: Moro aposta em “nova 
política” para o Congresso 
A proposta, que encontra eco em promessas de campanha de Bolsonaro 

em 2018, cita uma “nova lógica” para as relações de poder em Brasília 

Sergio Moro. que está em 
o cacipanha para sé cam 

“datar à previdência da Re 
pública em 3022, diz buscar Tm Beto po de relação 
tre o Palácio do Planalto 
Congresso. principalmente 
a Câmara dos Deputados À 
questão, que encontra para 
Bo com o 
exe é atual poe 
Jar Blsonaro (sem partido) 
durante à eleição de 

pan de fund 

| 
Serão Mor ne to ao Podemos esto mê e deve e cantar  Presgência om 2022 

de e relacionar com 
algas = em sura, uma fora. rspeiio das lições estabelecer 0 padrões de ne- — ação e diz que serão bem. 

aque Caio Moro aja cleo e se. pociação. Não tem problema. vindos. ou que admitrem 
je ordena Brasilia se mova. depare com um cenário no. emteroponkção Ebom te O 0 novo mode. A polílea 

em for do ex-comundante qual Arthur Lira (PAL) - quetem queer é acapacida-  braslira tem se mostrado 
da Lava Jato “O programa aci receio presidente da - de de não fazer desa forma. fiológica, é uma atração f- 
de govero do Moro ai ficar € 
o clara Ox partidos que 

concordarem e quiserem se 
aliar serão recebidos de Bra 
so bene Due forem 

o senador ama que. viciada, negociando dinhel 
nal apenas. Para 0 - eliciomamento de respeito, 

general Caros Alberto dos. conftbilidade, honestidade, 

tal pelo poder, A quenão & 
que método adotar para ter 
o apo da mari? Etr o 
toma á dá cl sem divida, Eu 
vejo com grande posalblida 
de uma relação republica de Botonaro que rompeu 

sinceridade, que tudo o que 
ele [Moro] fr. A experiência. 

ceder em prinipios. Deter . com a poeerno é necessário . de vida del Ecs afirma o senador que dspu 
minadas alanças não fae- . quebrar os atuais padrões de O senador Alvaro Dias tou a Previdência em 2018 € 
mos” duro senador Ortovito . negociação, hascados em di”. (Podemos-PR), outro ent ficou em nono logar 

uimarãos (Podemos: PR) à. aero é cargos “É preciso ninda de Mo 
Exemplos 
“olhar que se lee em 

2018 com disco de eeção. 
no ip de negociação trad 
clonaimente fot nas esferas 
“e poder em Melia, oe 
caminha junto do cenrão e 
po à adotar esa política 
Goro mods operandi, Mes 
mo aum, ou mortas diem 
acreditar que tudo pode ser 
frente bas der postura. "É 
preco exercitar na sua pl 
Tude à capacidade de diogo 
som a Congreso, tem que der 
incansável no convencimento 
ir Álvaro Dia 

Orioito cita post 
mente Color, que, sofreu 
impeachment, Bolsonaro 
reprovado por 57% da po 
pulação, e Jânio Quadros, 
“que renunciou com apenas 
dele roses de governo, como. 
exemplos de trajetória tm 
lar à que pretende ver Moro. 
trilhar: outides que se ele 
Acura anticorrupção 

À aposta entr aliados de 
Moro é que o ex ju cresce 
rá na pesquisas de opina € 
amgaiarã polo popular, do 
mercado financeiro - na ve 
mana que passou ele auncou 
o pome do excpresidente do 
Eanço Central Afonuo Clio 
Pato coro um de seus com 
séleiros há anacroccononia 
Tede formadores de opnião 
de al forma que os partidos 
tradicionais severo Jem op. 
qãoanãoserapoúo E mese 8 Cao trdo de negociar é ceder 
am limits impontos pelo pró 
prio ex-magistrado, 
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Dólar Na sentia 
R$5,609 (40,70%) 
Balsas Na sexa-era 

Colina do Horto: a fé 
movimenta turismo no Cariri 
Colina do Horto é um dos 9 geossítios do Geopark Araripe, catrai mi vu 
mais de 2 milhões de visitantes por ano, entre romeiros e turistas social Justiça, Cidadania, 

Malere e Diretos Hama 
nos (SPS) publico, esta e 
mana, potri que estabelece 
normas, pras, regulamen 
dove crátrio do Prêmio de 
Incentivo & Asastência So 
cia destinado a 30 Centros 
de Referência à Assitência 
Social (Cras) com o melho 

trafo Janeiro, da. res desempenhos no atm 
Norte em vma das cidades dimento e serviços ae 
mai importantes do Care. tados à familas, em 2071 
que sora mai de um mi. Iniciativa da primera dama 
lhão de habitantes. Para po- . do Cesr, Oncl Santana O 
tencalizar a vocação tus pero fi lançado pelo go 
cao Gore Tear” Camilo. Santana, 
implantando um tllério . no dia 27 de outubro. 
que va lg a e lda 1 A UA 
Sade à Co ea Pas com opondo Ie SP$, SOCOITO 
À obra, que é desenvolvida. Ututo de Pequi e Estr Pe es na e o Eaton ico" França, explica 

Poblicas (SOP) está. divulgação. preliminar dos 
ganhadores se no da 26, O Significado 
So reutdo Una om 74 e importância 

Critérios do prêmio para 
A Colina do Horto é ou. calendário religioso com 12. Chapada do Araripe. É uma inaugurado Tara concorrer à premia. Ei 

gar mai alto de Juazeiro do. romarias realizadas do longo e reflete. deste avo na cid aa caça mania 
Norte, onde atualmente fica . do ano. Um dos principais s mais antigas do balha. O equipamento con-. apresentar como indicadores melhoria dos o Museo Viva do Padre Cie. pontos do ciclo region é. manda, oriundas do tra. tar com 26 cabines clima. primários o Indice de De 
ro = antigo Casarão -, a está. o geossltio Colina do Horto, balho do valcanismo, que capacidade para . senvolvimento do Cemiro de SBFVIÇOS SOCIO- 
tu inaugurada em 196 em . que é demarcado pela repre. podem ser rochas valcini “sê oito pa Relerência de Aalstnca So 
homenagem ao reiloso, à xentação das 14 estações da cas e plutônicas, No casu da gera sentados, O percurso cial (IDCras), referentes sos A88IStOnCiais 

air do More Lam um caengdi regia com 12 romarias raiado a ong do an 
dada região 

feejada Bom fundo Horno . Via Sera Moro são platôicas que se. de Jam comcevação de 200 . Censo Suas de 201 « 2020 
la do Sao Sepalto estriaraem subrupetce ato ser resido era. 0 petcenl de nan: OS CAS com 3 Jm de extensão O Caminho Sagrado São prantos: diorhose gr. Estação Romero interior) os elzado Serviços de 
loca, que também é um dos. Segundo Ralol Celest-  nodiorio expl Estação do Boro (apar), Comin é Foreman eos do CGeoputk Ar: no, pega € colaborador O geslago resta alada onde et à eta do pa to de Vincidos SCEV), pas fra de victnci, de pee 

mualmente mais do Geopark A ao que a população se conecta 14 anos em. cones & discriminação; € 
de dois milhões de visitantes, Lina do Horto se difere dos . dos clementos naturais por redação do totade atendem... promover da equidade de pt 
nte romelron pagadores de . outros geosaíios, abrigando dos executados na Unidade, nero o enfrentamento à vio 
promessa tuts de dive... rochas com 600 milhões de A premiação ser em fo... Jência doméstica e familor 
ms regiões do Pale anos. "O Horto não se liga 
axei do Norte tem um da rochas. que formam “a 

ma de incentivo Financeiros Alda de acondo com a 
der repasado do Fundo Mu API, à pe 
mica de Assistência Soc cedida dos 
em conta aberta para este fm 30 ra que apresentarem 
especifico. Os recuos devem a. melhor desempenho, em 
er investidos, encluivamem: 302 dividido em inc pru 
des maCras pos de claaficação Os cinco 

Entre os objetivos do pe primeiros colocados serão 
mio estão O fortalecimento . premiados, cal un com R$ 
dossier deinformaçãoda 159 mil, va claiicados da 
polca de ausência social, 6 a 10: colocação tecebero, estimulo so trabalho social. cada um, com R$ 100 mi os 
om as família, em especial. classificados da 1º a 20 po 
com gestantes e crinção na do premiados com 
primeira nfânca; fomentar um; es post 

cem DE FÉRIAS 
O acompanhamento dae fa 2a Sb o. 
as contempladas com o. Iocaçõe receberão, cada um, 
Cantão Mai Infância e com. R$ 25 mil O municipio cao 
triai para melhor qualifica... CRAS obtiver o 1º lugar na 
ão dos serviços de Proteção. premiação geral será contem: 
É Aendimeno Integral à Fa. plado, inda com a implanta 
Tala (Pai) e de Convivência . ção de úma brinquedopraça 
“Fortalecimento de Vinculos. e uma academia de ginátic 
Objtra, ainda, combater as. pelo Governo do Estado, 

EM DEFESA DO 
CrediAmi 
100% BNB 

Horários: 
Bh30 às h30 

out4h às 17h 

Lanche incluso: 
frutas, tapioca, cuscuz 

e pão de queijo. INSCRIÇÕES ABERTAS! 
Válido para alunos e 

Dias 13 a 17 de dezembro & Pera ren 

Poe maio a Saia Contato: (85) 98851-1576. 
de Fortaleza. 
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ECONOMIA 
Demissão. A Gi Linhas Aéreas começou o proceso de demissão de funcionários que não 
apresentaram certifica de vacinação contra a Covid-18. Segundo a empresa, a medida se deve 
a um compromesa com a side púbia e poção de passageiros e da população, em geral 

ECONOMIA — SSD. 

Ferrolhos travam o setor elétrico 
Ferelhos da ft de coordenação da Governo e de com 

senso político emperram há ses aos, o avanço de projetos 
“que trazem novas regras para o setor elétrico. As resistências 
atrasam mudanção Como à permsado para todos os cnesu-. 
midors terem ácsso do mercado Ie de energia onde 0 
ciente pode comprar diretamente das geradoras ou de co. 
mereaizadora (que são uma espécie de revendedores) 
Uma ds vantagens des forma de compra és previnblia 
de dos preços. Quem fecha um contrato sabe quant pagará 
pa energa que val consunirduranãe toda sus vigência Já 
“quando o consumidor compra eng ds distribuidoras. as. 
tais ão corrigidas anualmente pela Aneel. O resuste leva 
“em conta ifação  mcusos da distribuidora com compra 
“e energia, além dos investimentos fetos porca. 

Com apoio do Governo, o PL 414/302 foi aprovado 
no Senado e está parado na Câmara desde o iníco deste 
ano. O testo prevê que os consumidores poderão negociar 
energia de forma livre com os geradores, sem a neces 
dade de uma distribuidora, em até três anos e meto após 
a tanção da leL Hoje, este io de negociação está rest 
ta grandes consumidores, como indústrias. Ou seja: só 
quem consome mais de 3 nal qulowats (RW) por mês 
“ grandes consumidores, como o exemplo das indástris. 
= pode comprar energia diretamente de qualquer gerador 
Enquanto ao, a contas só aumentam, 

MPEs Saideira Extra 
Para dicutiros novos Como encerramento do 

desafios pós pandemia. formato de hipermercados 
representante de mlro- anunciado em outubro 
empresas, empresas de rede Extra inkiou queima 
pequeno porteartesãos de estoque com foco nas 
e microemprecndedores categorias de eletro, bazar 
Individual (MEI de e têxtil. À liquidação 
dos de ioda as regis do. acontece em nível 
Pale das macrorregiões cional, er todas sé suas 
do Cá participam mas de 100 unidades, 
XVII Convenção Nacio- com oportunidades de até 
nalda Micro é Pequena 50% de desconto. Toda 
Empresa, que acontecert a seção de eletro para 
em Portal nos dias Ze compras acima de R$ 
Sede dezembro. no Hotel 500, pode ser parcelada 
Pra Conto, O evento será. em até 30 vezes sem 
em formato búbido com e da re 
participação presence serão liquidados de 
Tema. Inscrições noite forma gradual até o total 
wroveconampeoegbe desmonte das unidades. 

toi us cana da ari 

Tasso de 20h às 6, mas com posdbilidade de ajuste 
Per pardo ur gr, a ot es apa tro as duas fas de 

Comércio exterior 

de Promoção de Expor. ações e investimentos 
(Apex-Brasil) lançará um, 

tipo à exportação ne Cear à insogração de 
um ócio do Programa de Quaicação para Ex. 
partação (Pele, também 
presenta ara exportações na Esta de. a região, programa contará com parceria en- 
tre Ape rage CI, por lo do convênio femado 
com a ec té ju da A O Peer atende 100 empresas no Ceará, 
Feirão Limpa Nome começa 

dd [a Rodo Pica Se iinpa Nome poi 
Iara renegociação de dividas co desertos que poder chegara é 

99%, Existem, aproximadamente, 15 milhão de brastei- 
tos inadimplente. No Ceará atenda estará localizada 
em Fortaleta, na Praça do Fereira. com atendimento 
“las 8 às 20 horas, disponibilizando, o consumidores, 
consulta a acordos disponíveis em seu CPF 
Mais informações de Fubens Frota: 
“eemal: trotarubensSgmad. com 

Renda do trabalho tem maior 
queda em 8 anos no Brasil 
O total de pessoas com rendimento de trabalho caiu em 8,1 milhões, 

passando de 92,8 milhões para 84,7 milhões no país 
A participação da senda 

do trabalho no pais no total 
de rendimentos repstrou a 
malor queda em tão anos. 
O dadas são da Pesquisa Na 
cional por Asotra de Domi- 
clio (Pnad Continua 2020) 

dia 19 pelo Int 
tuto Bradeio de Cengrafa e 
Estatística IBGE). O estado 
regitroso menor patamar da 
série Hutóvica em 3030. Qua 
se um quarto das restdências 
do pai recebe um bene 

pare dos beneficio passou à receber o uno 
soci: dam Alemandra de outros programas soci Selo Bt, analista da com destaque para o asno 
pesquisa emergencial AS, tales. proporções de doenca. beneiciados 
pa Sola fo A puiea de domiisr Fim Mercados so Nor cube a Boa Pd teve 

“Eae sumeno de 07% te (129%) € mo Nordeste queda de 143% pará 72% 
para 23,7% É porque matos (142%) que eram aendidos . Tso se deve em pare porque 
doeos tinham alguém pelo Programa Boa Fam alguns Beneicdrios pao. qntando o ano emergem fa Além da recebem 5%. rama ecaber o au emer 
E Aqui não é o ndmero de e 45% do Beneficio de Pre... gencal. Segundo IBGE, à 
pesa. É o percentual de “tação Contisado (BPC) da. mala, durante à pesqui Bombos co alguém se” Lei Orgiica de Auistênca de campo pode ter ocorrido 
cabendo outros programas Social (Lou) é 322% e 34%. o estocada do tipo debe 

CARTEIRA PE TRABALHO 
PREVIDÊNCIA soc AL 

Cal a proporção de domios que recebiam o Bolsa Fama, do 14,9% para 7,2%, uma voz que emergencia 
neo de modo que o bene cá pode tr Informado qe gua o Bola Fala, 
as estava recebendo o a ou o combo. Além du. 
da, ma parte das pessoa do 
Bo Fala meça 
cbr o ano, que a po ada para o bend que 
tecbia men de R$ 60 em média O rendimento mio deu dolo que ganha 
Bol Fam ra Rá 379 o que ndo ganhara te bene ra de 145 
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Pr ESPORTES Tee pipa 
Pista a competição. o premero fa alcançado em 2018. quando superou o Ju Barranquia (Comba 

Ceará empataem 1a 1 com En 
Atlético-GO pelo o Brasileirão AMADOR 
A equipe comandada por Tiago Nunes empatou fora de casa com o Sonhos 
clube de Goiânia pela a primeira divisão do Campeonato Brasileiro “Acredite neles O seu da chegará, Loteria dos Sonhos 
Aléico-GO e Ceará 6 dn aio | cadaver mais acreditada 

caram no empate em 1 a 1 
na noite deste sábado (30), 
no estádio Antônio Accioly 
(GO). Os gols do jogo foram. 
marcados por Jodo Paulo e 
Vina, respectivamente. O 
resultado. ajudou as duas 
equipes na 34º rodada do 
Câmpeonato Brasileiro. O 
Ceará subiu para oitavo, 
com 46 pontos, e está na 
tona da Libertadores, en: 
jan os donos de cas se 
stanciaram um pouco da 

tona do rebaixamento, com, 
40 pontos e a 15º posição 
O Alético volta à jo 

gar na próxima terça-feira 
(23), contra o Juventude, 
em cata, Já o Cear recebe 
o Corimblans na quinta 
feira (25). O Aulnico en. trou. em campo decidido. 
Logo dos ses minutos, em 
boa trama de Jefferson e 
Montenegro, Dudu recebeu 
a bola em seguida e m 
dou uma bomba. À 
passou perto do gol. 

dos Há, Janderson art 
cou da entrada da grande 
Área e Richard, goleiro do 
Ceará, defendeu. No fim da 
primera etapa, André Lais. 
Teve boa chance, mas Mes. 
“ias impedia. 

Logo no primeiro mi 
muto “do segundo, tempo, dies trai 
Rick recebeu à bola e car Ona de Sá Cavalcante ainda ganha carinho 

cu time do botão que fria o malor suceno nos tempos 
o Caminha era o melhor. 

Lúcio Bruno 
Gostei do prrunciamento seguro e corajosa do veres 

dor Lúcio Bruno defendendo noso futebol da ataque de 
um jornalista do su 
Português correto 

O avanço de nosso futbol não tem sido só dentro do 
campo ndo Nas entpevista que vs nosso craque concedem 
“imprensa a get ente o equi e bom denso em suas 
as alem de um potuguds correto e sem restrições 
si ae do cla com depoimento do pulo Bock do 
Fome na tlevido e not um português elegante além de 
espetos, sem eba na correção do eu portugub 
100 ANOS Mane é 

regou para o ataque, mas - 
ol derrubado, Vina pegou. A prima parda do Con ser na próxima quinta-feira conta o Corina, na Arena Castelão | “muco 
a bola e bateu de perna di- 
rea, o mino Mogi, dos e hou paro gl.oe “nando é, aos 19 minas, pelo ado esquerdo a bola | Efinakdo Dantas A bola desviou na barreira. nove minutos. Mesas ten-. Maron Freitas ficou com. foi cruzada para o melo é | so eraedo Ee Do e o me dale 
Fernando Miguel se mov. tou chegar Junto para tmpe Luc chegou à alcançkdo | Jo nivendo Edo Denis frio param 
mento de forma estranha di, mar desviou à trjeóia de jodho: O goleiro RU ef afro drum = 
não chegon nem perto: 1. ea bola motreu no fundo da cdhard conseguia ficar com | detempenha à frente da entidade Lem a aprovação de 
20 para o Ceará. tede. O time estava há cinco — para fora. a bola Dois minutos de- nbs pro 

E hos trama pel lado “rodadas ter fzer po pot Lucho bate de dentro esquerdo, Jodo Pato lou "Co o apol d torcida, da grande dra. para nova 
defesa de Richard om a bola perto da pequena . a clube continuou pressio- 

NA! 
BELFORT NETO Sé agro vim saber que meu emigo e 
compare Jo belo! Meo é avô, posse filho João Vitor 
cabo do ter om filho. 

General Paulo Sérgio 
Eee general cearense de gt senti de perto como é 

esmo ado na cp como em (gt eos ea o manifesações de oa cl digo eu ndo me 
engano o pesca Paulo Sto que hoje comanda o En 
cio brado jogou bola (tal) quando mai jovem. 
9x2 
Quando ouvi a rádio Assunção através de um tra 
tundormar que o Fleet havi vencido um adversário me 
pasece Crato, me emite eu Ca nous grande mes 
re que eva minha coluna em.O Pova Eu elogiava o 
Sumo poe e aplicado uma goleada por 9a 2 em adversário 
que não me lembro qual Seu corte ha para mim afirma: 
que time rum ese Sumo Sívi e eu arremear que o 5 
oe havia goleado e não sendo goleado eu cote area 
“ame que leva gde ndo pode fizer 2 em nenhum 

+ 
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Cara A soa Pica Teo de Vi ds es promove oia "Permanece metodos 
OGERAI ce peu e cação À ade é ra e de sea a atas a e isado o tema maes 

e Bar Sã lada 20 vga, e scções vã fas nest Un tn its 

Instituição de medicina diagnóstica promove 
live em alusão ao mês de prevenção da diabetes 
Os casos de diabetes aumentaram significativamente na população em 2021, conforme a Federação Internacional de Diabetes 
A instituição Emílio Ribas são as cata com maio acontece muitos anos antes. 

Medicina Diagnóstica, com . cidênca de diabetes no país de você efetivamente ter a 
a finalidade de conscientizar — Em Fortaleza 7,3% dos ad diabetes. À glicose do sangue 
dobre disbetes tipo 1, pro-. os cferiram diagnóstico mé vai aumentando o longo dos 
Foo de 8, irmao ic de dass pesqui, o na plaadocma de videos cor or clica nas oambo nes quai mulheres (61%) em compe 
(89 O convidada do event. ração homens (3 emenda poa intão 
Mario Resbaer, o cooedo.— Sobre 0 diabetes nado da Depariénio de. — Segundo aendocrolago 
Teeologo, Sede gal € ta do Emi Rus Maisa Telemeicina da Sodelade Diguómic, Miens Teles Brasa de Dies (SBD). ums sema de tores podetes 

A EderaãoIternacioa) . resido no crecimeno dos de Dus (IDA ga em dignósticos “O” aumento Eng) dilçõo, naithima . pregesavo do Vedestaramo 
emana, dados premiar. E ua dita temente do ul Dados 352), ia em close Pope Tea mos tm due lação em ge Jaco 

anos. Por iso, hoje É eco 
“mendado que todas as pes 
soa acima de quarenta e in 
o anos façam esse rastreio 
por. exames. Iaboraoriair; 
Explica Milena, 

do dabaõoos As complicações notadas 
pela médica em pesoss que 
ao tm a doença controlada. 
“Existem dis pos de com 
plicações mal comuna gen 
fe chama de mero e à outra 
macrovascula” iu Milena 

to de quase 16% nos casos da. aumento longo dos anos que “As imerovasculares, que 
doença em adultos (de 20 a. acontece na IDE, Sem divida envolve pequenos. vasos, 
70 anos) em todo o mundo. a pandemia teve um papel já “do geralmente regiões como: 
O número de pestoas com. que muitas pessoas precis a retina localizada na regido 
diabetes deu salto em rela ram realmente de lolamento . acima do pese te uma de. de diabetes tipo dos é mas — que já indicam que o próprio. do fundo do alho), o rim é 
do à 2019, com 463 mulhes.. social Tso, com certeza, plo. tá muto ia em calorias de — mulheres histórico deter ido . cosonaviras poderia ser sim. os nervos. São estes os locais 
de pessoas vivendo com a ruosresulados- afirma uma forma geral Eme do tipo. didbees na gestação também. um gatilho para alguém que . mais acometidos quando tem 
enfermidade. Ago, O sao A especata aponta ain... mais comum de diabete” são considerados tores de já tinha suscetibilidade é aí uma glicose elevada durante foi para 57 ms Para da parto rem vposde Além do sedia. Hc fdo abdica Acre a rdmaridado no ep Sem conte 
Eedenção, o núrueros cu dbeis exilados. “Enem jm ds picas Ger de” Ja le ps 1 mos api 3 cocina digno. Quando e lala de comple dinda cimo Agent e dis. ico de Sci d com no a Upa der dera e morna, nd ame ml, que é uma es o 2a Sd cs dude po Mion um o fe infarto de miocndo 
“Enquêsio iso no Den, o qa creia que se corictaris “o mmnao de pes copia logo ma raciomadaa em PrOVORÇÃO o Acidente Vascular Gere recto de Viga de Fe. Pela vação da pico o. menti voc Eae ndo dna stc ne rende “A mel frma de prev Br CÁVC)conbecido como Voe de co Paço pas. pega. Der o pos. e concentração de orar masi dos Css Co ds: ni crias ford derme eps Desça Coal por Lago. nad come, 4 pude eo 6 na regido didomdnd sas reção de cida do places Se maser em tm po ad 

rio Teleco (Viga) pu... diabetes do tipo dois. que, amociada o rico de desen. que produza insliaa E cas. quado, de preferência evitar (Matória de Gracltiy 
Micado em setembro de 21. clascamente, envolve ink. volver disbete. História de — destruição autodmune pode do o sedentarimo, consumir Barreto sob a supervisão 
pelo Ministério da Saúde, da hiperglicemia de forms . hipertensão é elevação detri ter como gatilhos desenca- . uma dieta equilrada Exit da eioria de Geral). 
mostrou que os estados Elo. gradual € mas comumente plcérides, que é um tipo de. desntes várias ntuações ln. também a posilidade de 
de ano, Mace em pen iima de quarta rd o gu A. co o ovo cravado pre dr ( 
(119) e Porto Alegre (10%). anos que estão sedentárias e ra falar com disgnóstico Existem alguns trabalhos sa clevação da glicemia, que — (o) wemonradra comi 

. Rá Carl ron a quinta ação o esta Etr At An. E x is 26 2 rever rc “ee 4 ço Fes E en, Pre Ea a am pá ção le am cb 
de es, 2 ra cr ae mo pato Qu ue leram à e dad a ca esa Pa ça e Eat 71 pt com ca, aeee um de 

RE e ço e tp o Arara ao tam ra o ca mg cc O 
go St ga e ira e At o o = Po Cu o ea cm a Eat E fatores [54 erre omtatotyratcom BS Aa es rs pr “o ee ra a ro ri ep te do a 

Além la mãe Raquel a Zanoch, Marlene Bradae convidados especiais a empreendedorima. estopários de Administração — Auditório Sinduscon-CE 
esposa Angela efilus, ea Terezinha Arruda. mostra fica em cotas O toque da magia e do de Empesas e ronca (Rua Toma Acloly 40 - 
linda Lara, ea ia Margari-  Tietim, ho para o mb — no MAUC tê dia encanto na cometagem de As oportunidade sdo para Cobertura) 
da Borges de Carvalho foi dico Murilo Amaral figura 23 de dezembro, com imóveis recebe o comando estudantes a partir do 4º O palestrante será Mareeo 
em grande estilo oamiver. querida em Cacio funcionamento de segunda de Helena Franco Ama semestre A cogu horárias Volker Ele possui 18 anos 
Sário de Nestor Chaves na. — Na práxima semana a sexta-feira, das Mhás13h que faz de 30 horas semanais de experiência no mercado 
casa de sua mãe. estarerindo para oRiode  edasIihási7h Entrada Lauro cEdince Araújo Orineremadosdeverto  imobiiário, participou do. 

Artur Pimentel st Janeiro para o casamento —— framea. em tom de amor e enevo. enviar currículo, comnome desenvolvimento e lnça 
apresentando um excelente da fla da minha amiga, Reconhecido como vetor nas seus 10 amos de casados. efunção attodia 6de mento de disersos produtos 
programa na TV. Canal 15. a advogada Lemaniea fundamental do cresimen.— Badas de estanha. vero para o email cur como shoppings center. ho: 
de muito bom goto partos Moreira. o imo e responsável Recomendando olomo "O resloegriporipercombr. té residencia comerciais 
empresários Elcenir com parentes porquase 30% do Produto Saláriodo Mede” de Goo O Swndiscon-CE VV e bairro planejados Atual 
Fátima Borges sempee amigas visus o Shcppong Interno Brto (PB) do piso Arma o escuto Clia Group CV (Construtor mente por meio da VMV 

presente nos acontecimentos BloStar agronegócio estan no centro dão Ana. Um cisco do de Vendas) realizam juntos GROUE Marcelo Volher 
sempre muito alinhada. Miriam Almada recebeu das discusses entre os dias romance de ação e suspense. evento com conte dife aconselha 45 incorporadoras 

Nosdbado, trocaram de asfilhase pensas pacra 2425 de novembra durante Jado Azedo é Ana Paula. renciado sabre a meioria da — em 12 estudos. Considerando 
dad, Carlos Araruna, Cro almoço em casa. seminário Togistéano vila Real receberam a lista gestão de vendas especias somente produtos reside 
Moreira, Cristiane Gu Abertura da exposição Agrnmegócis”, que ená resi afetiva ontem nos 4 amos da — práticos da jornada digital ciais já ultrapassou 0525 
erme, ja de Deus Costa Um Encontro, reumindoas cado dentro da pergramação — Ttnda Ana Rafácia. em seus negócios Não pera bilhões em vendas 
Lima, Tue França e Tetmia. obras de Vando Fgueirda. da Espoog 3021 O Grupo Viper special oportunidade deaistira Para garantir sua inseri. 
Cncante Mano Alencar A Rochue O plemipotenciário Ampe. cado em teciização de mão — palesta- Jornada de Vendas — qo, acese o link tp) 

“Domingo, foidiade Emilia Poro, com curadoria o Tucee objetivando metas Je ob, segurança armada e 100% Digitais. Joca google com forma! 
abraçar Angela Gabriele, de Luciana Bop fotsuper — ermalizações na secretaria desarmada e gestão condomi. A palestra gratuita Tnb SACTMIMERSR. 
Flávia Barros, José Felícia prestigiada. de Turiamo de Paracuru. ni corporstina e msidencia, — será na próxima terça. Omcbecutepç7afPYUkaoR- 
ma de Carvalho, José Maria "Com a presença de Focando principalmente no. tá co vagas abertas para feira (23/11), às 16h mo SFSesledi 


