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SOPINIÃO 
“Você jamais será livre “Com amor 
sem uma imprensa livre”. conquistamos tudo” 
—OBLOUSIAERPERERA  — MAPA ANOS 

Fam em 24d een de 178 por Jon Maira Rique 
Velso Xavi Peea 064190) 
Want aan (196 - 2017) 

EDITORIAL Ação contra o garimpo 
roão: “como o Instituto Brast- 
Jeiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na- 
turais Renováveis (ama) e a Polícia Fede 
ral (PE) planejam envia, nos próximos dias, 

servidores para fiscalizar a atuação ilegal de garimpeiros. 
no leito do Rio Madeira, primo à cidade de Autazes. 
(AM), à cerca de 100 quilômetros da capital do estado, 
Manaus. Coordenada pelo Ibama em conjunto com a PF, 
“a operação está em processo de planejamento, segundo o. 
Instituto ambiental. De ao, ese conjunto de instituições 

A fome e a miséria 
no Brasil 

a meus limas ese pub 
cada ese mato vertram 
nbr a desigldade soci e aa 
regula na ditibução da renda 

leinad determinados temente da soc 
“de notadamente o sto plc tomando 
como exemplo 4 esobtincis dos valores. 
pagos mensalmente aos nomos putamentares. 
dera cuja remuneração  vechenda de pe 
durch como auto monad, aúde ec 

Quando ve com, 
paraos alto rloes 
pgs am sas Peprsentants com 
o rlino minimo 
“de um trabalhador 
homse viável a 
douta com ot 
que. produrem é 
contem leva 
mente pra à cum 

M 

São Paulo e 

Bê cuiLTO até maça 

a noticia de que pelo. 
menos 70 dos 645 
municípios paul 

tas já cancelaram o Carnaval de 
202, E mais de 10% das local 
“lades, um volume sign 
embors, em ratio da 

com esse dado estabelecer o que 
esa renúncia representará para 

rai. Com corte 
ra, nos próximos dias - ou sema. 
as - outros prefeitos vão se muniestar por 
vontade própria ou pressão dos seus muni- 
cipes, O quadro caótico vivido na Puropa, 
é com a previsão da Organização Mundial 
“la Sapude (OMS) para mais 700 mil mortos. 

Jeva notsa população a temer 
que, com a aglomeralicsed hão típica das. 

polca têm a obrigação de estabelecer as melhores estr- 
tégias para enfrentar o prolea e interromper s danos. 
ambientais decorrentes das atividades Álcitas que estão. 
ocorrendo no Rio Madeira no Amazonas. 
Alvo permanente da ação de garimpeiros que buscam 

ouro no leito do Rio Madeira, afluente do Rio Amaro- 
nas foi ocupado, nos últimos dias, por inúmeras balsa, 
“empurradores, barcos e demais equipamentos usados. 
para tentar identificar e extrair 0 valioso mineral do 
curso d “água. Imagens feitas por mocadores da região, 

Proibir o Carnaval e orientar o povo 

a atenção 

ar 
| 

lação. O cidadão. 

art onda do coronavirus.. down, quarentenas 

dar e conviver sem ab 

à Covid-19, mas ninguém diz 
com clarera nível dessa pro. 
teção e principalmente da não 
reinfecção dos vacinados. Isso 
se justifica pelo caráter emer- 
genial do desenvolvimento das 
“vacinas. Muitas de suas nuances 
ainda estão em pesquisa e, por 

sia ave de adotar as medidas 
de proteção - não podem agora 
ve entar de orientar a popa 

mum precisa saber té 
onde pode destrtar com segurança a er 
“ade que lhe fot devolvida depois dos lock 

vedidas restritie 
O ideal seria que a ára cientifica - nunca a 
política &m dash;emlie orientações para 
que os individuos possam trabalhar, estu 

guarda para o 

e divulgadas pelas redes sociais, demonstram que, em 
“am curo espaço de tempo, centenas de embarcações se 
encontram próximas à comunidade do Rosarinho, em 
Autates, formando asim um bairro lutuante. O mundo. 
inteiro está de alho na forma como as autoridades bra- 
siliras estão lidando com eses e outros problemas que 
afigem a Amarúmia hoje, portanto, convém dar uma 
esposa à altura, de tal maneira que os criminosos sin- 
tamo peso do braço da le E a impunidade que alimenta. 
acido de irregularidades na região. 

os coronevirus. Se não adotarem as postu 
ras adequadas é grande o risco de também 
amargarmos a quarta onda. Quem for par 
ticipar do Carnaval - nas localidades onde 
de for liberado - precisa estar orientado 
sanitariamente Da mesma forma, a popu 
ação precisa de instruções seguras de como. 

ro Natal, Ano Novo e Dia de 
os que aglomeram pes. 

soas na virada do ano. 
Os governantes - sejam o presidente da 

República, os governadores e os prefeitos 
não devem tepetir a polêmica da pande- 

mia. Sua missão de ofício é apenas prover 
e mobilizar os recursos para que a área da 
Saúde oriente convenientemente a popula 
ção. Já tivemos mais de 600 mil brasileiros 
mortos pela pandemia. Estes já perdemos. É 
preciso agora responsabilidade para evitar 
que o número se amplie e a sociedade seja 
navamentetolhida em seus movimentos e 
principalmente na produção de bens e 

emos odeio fa, especilmente do Carnaval, venha vir. A agora ndo vemos eua definição... quezas que, em Ola anála, são a gar 
do esenvolvimen- mos à perder a situação de alívio pandê- O Carnaval & sem dúvida, 0 maior even população 

— cumes. mico hoje vivida O grande volume de pos to raio pod acontece em toda a cida. elo diferente se 
de Mailer tagena na redes. redes social merata ea. de, mobiliza a economia e clevada parcela ações em invadir 

delta não eta no expo nela pe. PrSOCApAÇÃO, “a população - ma que partleipam de bio- sara alheia. O povo prcia saber apenas 
Tá temosa mor parte da população ac. cus escalas de samba, bles € on que vão o que deve (e a que não deve) fzer nesse cdicad; le ve aprofunda quando se ala o 

und de forme e mta que segue slando rea de 15 miles de breirs - sbre 
Ven dot pata or uma socddade 
ela -, o qual agrado pea sequência de 
ternos ncpasç de Implementar projetos rel de enfrentamento de um problem ca 

e deaoca ora do ema de mus e 
ja tória Incompetência dos mandatário 
a na nação, aus Inmet gados 4 
carta de nte pot 

Entra, em ve de enfrenta de fato a 
manda soh, ave Ioderl em te lion: Ps mid Udo “RE doe Petro” par var drum fui Palo pa era Ao Bed ond je ra nã campanha ode ermida is ds ves dadas e nda pa ma, mede do tomei dh que mp na pol Com es rd Pot ram 
ed dos mes der PC pe ea um cien pague de tds do to dee con devias decano pe em destas à aço la do que el preto, eia pr dente pondera aca da bt ds toa e não ada das cc cando vedação do para rt que 

TEnbor ndo pe de topa, pau da Hora ds cu prada comer prodigioso “iodo cond, is cmo Pride da Rap é compras do Senado da Cr eder riem do votados Ac cado una nação cr po de da im re cs dc “o más ao px viado mina desgldad sl iene o Br. “ue ide doca e e aa pa contra verdad iadara aciona lr qu as lação dr dio Do be spo são pd Comic Fed qu 
over pride ad o Coma 

nada e pelo menos teoeicamente - imune 

Cen tem larga erica 
tradição nas Artes 
e mas Letras so lo 
go de mus história 

screve no panteão da Litera 
ra nomes exponenciais, A 

a partir do fundador do romance 
raio, Josê de Alencar, sem 
exquecer nomes como Dom 
Olympio, Adolio Caminha, 
vera Pala e tantos outros que se 
torna fstidioso clio. Entre es 
tes assomam várias mulheres que 
empunharam a pena, para dizer 
de suas Imensas presenças terária em épo- . destaque na história da literatura cearense 
cas de duro combate por um espaço pur as 
natas Merê de imeigência privilegiadas e de 
comprovado talento, eis que elas plantaram 
sementes eregaram árvores de sazonados ru 
tos na seara da trata brasa, em pé de 
gtaldade com vm homens. 5 
Imposavel- fazer marchas de vadias ou agre 
“li valores tradicional em passeatas, para se 
alçarem so repeio das seus contemporâneos. 
e das psteras gerações. Po seus méritos e 
pelos valores do espário é que continuamos 
nda aguea a exaltar figuras neo Henrique 
ta, ólia e Nenzinha, três herdeiras do nome 
Galeno, cujo cl está encimado pelo poeta 
Juvenal, o mae da Poesa Popular brasíera 
Alba Valdes. Ana Fac, Envia Freita. Fran 
isca Clide ea sempre incencada Rachel de 
Queira, entre centenas de notáveis mulheres 
escritas e poetas. 
Por agora quero louvar duas mulheres que 

são incansáveis trablhadoras da cultura com 

alves, uma das carsc 
tersticas mais belas da 

Duas mulheres na seara das letras 

ingos O ET 
ae ais 

Reinvenção 

à medida que está a construir o RA cvs a própria sociedade E o 

aos destes — todos sujetos à infecção pe 

atuação permanente e, por au 
in, ntimoata na seara da Lt 
rara em novo Estad com suas 
us se expargindo por ee Br 
sl continental. Maria Linda Le- 
mos Berera, nascida nos sertões 
varealegrenes, que, também 
mos deu um Vieira sábio padre 
igualmente o fes Portugal é ma 
emulher de brilho revelador de 
seus muitos predicados iteec 
tais os quas, de par com o em. 
tuas pelo trabalho no campo 
das Letras, reserva lhe logar de 

“contemprânes. Se por um lado, dedica 4e ao. 
soltário trabalho da produção intelectual, já 
tendo publicado várias obra de carter cio 
na critico e histórico sociológico; por out, 
empenhu-se quinotescamente em criar meios. 
ciais que pomam dar sustentabilidade 
aos empreendimentos e iniciativas as quais e 
propõe realizar em sistema cooperativo, Au 
sim é que a sua mão construtora está presente 
em várias Academias de Letras do Cear em 
tres quais se destaca a Ala Feminina da Casa 
de Juvenal Galeno e, em especial a Academia 
“de Letras de Juvenal Gen, sodlci que ea 
Adealizoas fundos juntamente com um ex 
pressio grupo de escritores de nosso Estado, 
tendo sido a primera presidente da Arcádia 
Funda academias, publica vros. eita jornais 
Herário. is a Linda Lemos, incansável tra- 
balhadora da cultura no sentido mas abra 
geme que o termo posa comportar 

Outro nome de mulher que merece nos. 
xo louvor é o da escritora Cara Castro, uma 

mundo, constróixe em decor 
rência do mesmo proceno. À 

tempo de tranvição. 

Pesquisadora de Ineáveis méritos « com: 
promiuso com resgate de personalidades, 
Femininas que deram extraordinária cola 
boração na feitura do corpus da Literatura 
contente e que por desleixo ou desatenção 
de muitos, em especial da Academia, têm 
sido relegadas a um plano secundário ou 
mesmo exquecidas. Graças A disposição de 
Cara Caro para a pesquisa e a garimpagem. 
de documentos amigos sore nonsa Neat 
a escrita por mulheres, é que estão vindo à 
lume personalidades femininas antes sob o 
vê do passado, ias que emersas encantam 
por imtermédio a obra que produtiram na 
ensaltica, na Poesia e/ou na ficção em pro 
ia Sem qualquer apolo oficial, Carla Castro 
é uma amanona a cavalgar por esses mundos 
femininos de outrora, caçadora de pérolas, 

“com à vor desta tale. 
tosa mulheres, cuja vocação erra era 
“com que muitas vetes al arustase ara 
dos preconceitos, ao colocar no papel s 
visões de mundo, em alguns momentos, por 
certo, confitames com os costumes da é 
ca em que viveram e produziram sa arte. O 
trabalho benedito de Carla Castro j es 
tou em obra de inestimável valor para estu 
“osas da eraturaprodurid por mulheres. 
El inscreveu com aplausos na bibliografia 
cearense o primeiro volume do “Dicionário 
Blobillográfco de Escritoras e lustres Cea- 
renses do Século XIX: encimado pel título 
“Resquícios de Memórias Havemos de es- 
perar que em breve Cara Castro publique 
outros volumes resultantes dessa pesquisa 
ti importante, que sabemos já fa parte do 
seu mister de trabalhadora da cultura. 

que propõe a famosa frase de Gandhi, seja a 
mudança que você que ver no mundo! 

vid, esteja na possui própeia desconstrução é um ca" Por iso, o ato de escolher se torna uma an- 
cade de rodar e se re minho para a eimvenção. gs. poi está carregado de esponsabia 

inventar. Podemos inventar novas A mudança individual, não é . de, para consigo e para com o outro. Porém, 
casas, mas também renoar o que apenas individual No sentida de . não só de angustia veremos, e da própria 
está ultrapassado, ou v que não que, se optarmos pos uma ma. angásta nos renovaremos, Transíormare 

“dança, cla poder atingir nossas. mos toda a dr que nos fi dada em algo bel, 
O homem é criador e criatura, purict relações, e às vezes numa escala grande « inovador. Algo que nós estaremos 

“Sempre a buscar, no entanto, somos. 
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Politica 
apresentado na Cara Nusiipal de Fortaleza (0 

Fe um projeto de indicação que teta zerar a ft de exames na 
apta por meo de covbios com hasptais e clas que olere 
cem exames, consuas a cinuols em horários aitematvos, pre 

mera dart à nte “Matos fonialzenss se ancon 
tram com eicames médicos arasados, algumas vezes chegando à 
espera ser de anos Moe proposta é para que essa parcea da 
epulação enha, de ao, cesso an serviços grato de saúde 
porta a ver cadoa Presta Coto (PSC) atra da maria. 

Cobranças na saúde pautam 
declarações no Legislativo 
Parlamentares levaram ao plenário das casas legislativas, nesta quinta, 

demandas relativas à área da saúde no estado do Ceará e em Fortaleza 

O tema da saúde reper 
cut com destaque em pro 
nunciamentos de parlamen 
aves mas casas Jepislativas, 
as sessões realizadas nesta 
quinta-feira (35) na Câmara 
Municipal de Fotaera e na 
Assembleia Legislativa do 
Um dos pontos que mas 

oia divulgação de um vídeo, 
4 redes soci, retratam 
“oferta de alimentos no 

Froninha do Antônio Bezerra 
o vídeo, um caldo fino é 

despejado em eopon, que mu 
postumente seriam entregues 
dos paelentes como alimen 
tação. O vereador Ronival 
do Maia (PT) levou 0 tema 
dao plenário, ressaltando que 
também recebeu represen 
antes do Sindicato don Serv 
lares e Empregados Públicos 
do Munkpio de Foralera 
(SIndior) para tratar sobre 

Recebl multas informa 
bes de que esth um abr. 
do a alimentação que está 
sendo servida no Protinha 
do Antônio Beverra. Minha 
“las hoje né simple 
mente sobre o Proinha do 
Antônio Bezerra, ee video é 
por abrir à discusão, Minha 
Jal é sobre a saúde pública 
em Fortalera, no estado d 
Cear, que são. governados 
Há mal de 12, 16 anos pelo 
mesmo grupo. político. Pre 
clsamos entender o que está 
acontecendo de errado” pon 

o le, na oca, As de 
mandas relaclonadas a es 
questão foram repasad 
Cominnão de Salle da casa. 

Durante à senao, o vice 
presidente da. Câmara, ve 
reador Adil Junior (PDT) 
rebateu as colocações sobre 
o video e questionou mia 
autemicidade. "Queria fizer 
ma pergunta, já que ez à 
ivugação do vide, se voa 
excelência pudesse voltar o 
Video é me der onde é que 

exist eme sistema de dit 
uição de caldo no Frotinha. 
do Antônio Bevrra? Me diga 
onde exite viera de só em 
her copo ninguém tecber. 
E encher copo guardando, 
botando no xo ou em cima 
da mesa, é ninguém recebe 
não, iso ai” Questanou 
o é num estúdio? lo é 

no rodinha menor disse 
ainda, em outro ponta 
Repasses 

Em outro momento, o ve 
teador Juierme Sena (Pros) 
falou sobee à necessidade do 
repasse de recursos públicos. 
à Santa Casa de Merci 
dia para à manutenção dos 
serviços. O vereador Gardel 
Rolim (PDT), pela lideram. 
ça do Executivo, destacou a Tedução dos repasses do o 

à. vero federal. “A Prefeitura 
de Fortaleza far o contrato, 
mas quem repasso dinheiro 
E o Ministerio da Saúde Ex 
cepcionalmente, poe causa da 
pandemia, o governo federal 
Em 2020 repasou 100% dos 
valores, independente da 
produção acerta. contra 
Tualmente, e ese compro 
mio vigocou sé 31 de de 
zembro de 2020. O govero 

Evandro Leitão é eleito para 
avice-presidência de grupo 
dos presidentes das AL 

O presidente da Assem 
bleia Tegistiva do Cear 
deputado estadual Evandeo 
Leitão (PDT), ol eleito vce 
presidente do Colegiado de 
Presidentes das Cats Legs 
ativado Bras. O preside. 
te da Assembleia Legiativa 
de Rondônia, Alex Redano, 
assumiu a presidência do 
grupo. As nomeações foram 
as durante a 24 Conte 
rência da Unido Nacional 
dos Legisladores e Legilati 
vos Estaduais (Unale), nesta 
quinta-feira (25), em Campos 
Grande M. 

“E com mula satisfação 
é responsabilidade que fre 
mos assumir esse importam 
te posto O Poder Legislati 
vo do Ceará terá assento ná 
diretoria desse colegiado, 
vinculado à Unale, e espero 

que nós possamos, através 
da troca de experiência, 
“lar nossos irmãos é irmãs 
de outros estados, como 
também trazer movas ações. 
para beneficiar o povo ces Tens” afirmou o cearense, 

O parlamentar ressaltou 
quê a Asembleia cearenae 
elabora protoclos de pro teção sanitária para que os. 
parlamentares € servidores 
voltassem à atividades com 
Toda segurança. “Nós da As 
sembliaLegiaatva do Esta 
“o do Cear, criamos pro 
colo de biossegurança para 
à retomada dos trabalhos é 
Estamos dia a dia apreciando 
matérias e desenvolvendo 
pejeios para viabilizar ore 
form às atividades de forma 
segura, asinalou ele 

: 
Grande parte das discussões sobr o tea aconteceram na Câmara Municipal de Fortaleza 

pescisa restar ali para que Morada Nova ae dinheiro chegue ea Pre já na Assembleia Legis. 
arepase para a presta. tiva, o deputado. Osmar 

Baquit (PDT) criticou à 
gestão munkipal de Mora 
da Nova. "Quem uítiza os 
serviços de auúde da cidade. 
Jabe que é um caor” avaliou 
“o parlamentar. Segundo ee, 
à inauguração do Mowpital 
Regional do Vale do Jagus 
ribe chega para ajudar toda 

todo sitema de saúde em. à população daquela região, 
esperdal o Sistema Público. que, segundo le, tem sofri 
de Saúde do noso pas. Ee. do com o esto aos serviços 
Erupo de peofiionais é ex. desse, “Com ee equipa 
Sena para o funionamen-.. mento, dias melhores virão 
tu de qualquer equipamento. para a população de Morada 
de saúde é ser valorizado, Nova, que va se sentir sea 

ram a apr 
“o po nacional da enferma 
gem. Gardel Rolim elogiou 
E decido dos sena 
ago importam 

respeitado, é fundamental. lentada com o hospital 
para que ese serviço tenha O deputado” desta 
Eeividade à população: ida a atenção direciona 

Tá De Vicente (PT) des. 
tacos o esforço empenhado 
por sindicato e grupo oa 
lzados para eletiva a mu 
dançe O Comelho Regional 
do Cen, Convelho Feder 
Central Única dos Trablha- 
dores, os sindicatos em todo 
o pais e os parlamentares 
desta Casa fieram uma luta . do (TCE) acompanhe mais 
muito grande para que o púso . de perto a situação em Mo: 
salarial e a redução da cargo. rada Nova. 
dava de 4 le 0 bos 
fotu aprovados: die ele rm ossec comi 

da pelo governador Carmo 
Santana do municipio “Não 
fosem a obras do Governo 
“a Eatado na cidade, Mora 
“a Nova não teria nada de 
posáia fito por esa atual 
Best, avaliou. Oumar Ha 
Quit defendeu ainda que o 
Tribunal de Contas do Esta 

CMFor deverá ter audiência 
para apresentar dados do 
censo da população de rua 

Durante a sessão epa 
va da Câmara Municipal de 
Fortaless (CMEor) capital cenrense “Com a au 
nesta quinta-feira (25), fot dência pública, será possível 
esmiado para apreciação ds . conbeveros dados que foram 
Comissão de Direitos Ho- . levantados acerca de popula. 
manos é Cidadania da casa. ção de rua de nossa cidade 
o requerimento de número . Com os números vamos sa 
7460871, de autoria do ve- . ber quem são ox fortalezen. 
reador Gardel Rolim (PDT). . ses que estão morando em 
que solicita a relização de . reze e praças para que posa 
duma audiência pública para . mos colaborar com mais po. 
apresentar o resultado da. lticas pólíicas que alcancem 
pesquisa censitária e de per. esa população” pontuou Ei da população em situa. Na seão, também fo. 
ção de res em Foctalea. À ram enviadas às comissões 
Pesquisa foi claborada peis . outras matérias, incluindo 
Secretaria Municipal dos o Projeto de Lei Ordinária 
Diretos Humanos é Desen que cria o Estatuto 
volvimento Social (SDHDS). x de Sangue em 

Gardel Rolim, na ocasião, a é à Indicativo ne 
destaco à importância da tita o pro 
etivação da audiência pó Bica como forma de se co 

albecer as demandas das pes 
Jos em sisuação de rua da 

Fies do Futuro” 

DIÁRIO 
POLÍTICO — 

Ao vencedor, as cinzas 
No próximo domingo, dia 28, concldas as prévia in 

termas do PSD para a escolha do candidato à presidência 
da República, caberá ao vencedor hentar as clnzas de um 
partido que fo protótipo da modernidade Eta é a an 
tevisão do triste epilogo do tucanato em decorrência dos 
desentendimentos de suas lideranças, prova da derrocada 
desse partido, com a Nação presenclando uma briga de 
portão de fia. Durante à semana, o governador gado 
Eduardo Leite, um dos pré-candidatos, acusou o seu colega 
pasta de comprar votos, sendo qualificado por Dorian 
de ver mau perdedor. Na mesma pegada, o ouro pr-can 
dlidato Arthur Virgo desenterou Aécio Neves, quer 
chamou de “maçã podre; ganhando, de ola 
de ser laranja do Dóris, capaz de fzer da ia mais um 
componente do centro apoiador da bolsunarsmo, Como 
se vê, o lançamento de uma candidatura à sucenão pres 

acusação 

dencial que podera ser um exento festivo e democrático, 
não pasará de uma lastimável opereta-but, 

Saia justa no PL Oingreso do Jar 
Bolsonaro no PL 
com comemorações 
antecipadas, não recoerá 
o problemas da guarda 
plcina na agremiação, 
Mais de metade do 
aid tom compromissos 
fimados com oras 
candidaturas, No nosso E 
etado, Ron Gonçalves que preside a Executa estadual, 
é hospeda do goveia Camilo Santana, dove apoiar os 
canidelo do POT a presidência da Rega à ao governo 
estadual. Que se dane Bolsonaro com a sua exigências, 

SUDENE sc o Ceará não é estado do Nordeste mais. 
beneficiado pela SUDENE, não foi fala de cesrenes. 
mo comando da entidade crada por Célio Furtado. 
Acaba de amar a superintendência daquele úngã de 
desenvolvimento regional o general Arado Lin, sesta 
cearense a ocupar cu cargo 
Amparo a militares xo ess os contomes 
a reça de or gone ls Dota em ncia 
Mare Eopecalita em Lógica Mt ocupando um 
contas cor vis polia Apa rare 
dio mad peladas dl pe 
Sem apoio a PrC da deputada a es abrindo 
espaço para peesidente Dolionar encher o STE com 
ovo mino, no val colar O presidente da Clara, 
deputado Arthur Lira desmente a xiência de um 
acordo para a apeoração da Iônica ma 
Por CapriChO fernando Hugo, deputado itliente 
rescimina deputados ake (PL) Zé Airton (PT) 
Wagner (Pro) ter (MD), e enador Giro 
(Bodas por derem de e parte do maior projeto de 
Sabe do Cri, so e negar a lerar ends pa 
opa da UEC 
Buscando talentos o css ésede dot Encontro 
de Cidades Criativas da UNESCO, orientado pela FIEC 
eSEBRAE. Fortaleza é uma das 260 cidades do Mundo 
onde funciona ese programa om participação de 
extidadessocas e do segmento empresarial, visando 
explorar talentos egerarempregos, 

“A maioria das Câmaras Municipais do Brasil mo 
parecem corinhas das casas dos prefeitos, onde todos. podem comer diretamente da panela” 
Jornalista Lui Fernando Verinimo 

Mais informações de Fernando Mat: 
eai: ferrandomaiagvestadnce com br 
Mogdofernandomais ip net 
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POLÍTICA 
Solenidade A Acsenia Legisitva do Ceará ez hoje uma sessão solene pra cotar e 20 
aos da Aesocação de Test e Mulheres Tansemai do Estado do Osará (Ara). A solenidade 
td a requerimento do eua Reno Rosen 50] e acontecerá no Plenária da cas. 

MACÁRIO BATISTA 

e POLÍTICA ENT 

Procon vê rastro de sacanagem 
Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Dt 

retos do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgou à lista 
“Som preço de 211 produtos mais procurados durante a 
Bla Frida Desde o mês de setembro, técnicos do Procon. 
acompanham à evolução de preços de gladeras,foies 
máquimas de lavar e outros produtos no comércio vital 
O Procon também coletou preços nas lojas Ecs Capital, 
na semana que amecede a Blank Friday. Fiscais da Agel. 

fiscalização de estabelecimento loja ficas e 
sie) monitorados pelo Procon Fortaleza e no recebimento. 
de denúncias da população O objetivo é apura se haverá 
redução de preços em produtos na Back Priday ou asa 
propaganda para captação de consumidores, que cara 
leritaria publicidade enganosa. Os principais problemas. 
encontrados na Blac k Priday são publicidade abusiva ou 
Enganom e o não cumprimento da dera O Procon coletou 
preços de 15 produtos nas lojas vitais (iiletas, cla 
lares, notebooks, TV, fogões e geladeiras), Já há indícios 
de elevação de preços antes da Hack Friday O preço de 
uma TV 55 polegadas), por exemplo custava R$ 3779,10, 
no da 10 de novembro. No tlimo monitoramento, no dia 
17 de novembro, o mesmo produto, da mesma marc, já 
custava R$ 5034405, um aumento de 334.0 Procon alerta 

somente nesta venta eira 26, data da promoção, será 
vel Identifica e há ou não publicidade enganona 

Frase; “Sou contra festejos de fim de 
ano e carnaval, bancados hoje por 
órgãos oficiais”. Tin Gomes, deputado 
estadual. 

Pá de ganha. av 
da imprn, m 1062 Cote el rc, om um 
Pod mau nenos 4 aros é oem a doe 
AA. na mundo o mundo Hr, e qurs eramos da comia 
cas e boo ei. Mas cê pas una ” neo e cla 
m Bando achas 
ara veda pr preta 

Hogunstrodo ce 
O enem Ódio gratuito 
vonaçiombolero Pv (ou a S0ldo?) on projindelas. Tt homem ou cs de cone da dida parecido desceram de um 
Praia (MP) LAO, carte opa retos erica Mantra do” comia ode detida do abalo e Peida. Geri Sporting Di entender ando serque a Chiquinho relator fica toie sinos O teor dama eco mese que doChigunho Poa depuis de ca (DELE queprinouo — metação de tó é resto eis vin 
aprovado na Chara doe Deputados O projeto ee linha ou 
agora paca unção do 
prcdeneda República. Usar raça é roca, craque pepino é 
Outro cearense Miriscenriieia indo 
O deputado Eduardo ori de veda tem arde sr presidente. velocidade ia 20 
ala Prene Parlamentar qulêmeros dscbrao ita da tmiligênca jornal Caros Sia Alda À bla é Aopplnges Forte que 
Patrice sobre ve oe dtencaminhar Ddesemioimenoda acao deenridado lnginciarilcalno  esconamendo pago 
BasO ameno oil. res por uma degunda ia 
foi quarta eira, 24 

Felicidade 
Novo diretor no BNB vaic segisco. cum 

PEC pode fazer Bolsonaro ter 
25 indicações aos tribunais 
A proposição, caso aprovada, diminui de 75 para 70 o limite de idade de 
integrantes dos tribunais superiores, antecipando a renovação das cortes 

Ainda sem acordo para 
avançar na Câmara, 4 pes 
posta de emenda à Com 
ão (PEC) que ancpa de 75. Para 70 anos aposentadoria 
de membros de runas au 
pesos aii. em caso de 
provação, 5 vagas pura indi 
ção do pesadente ir Bob 
aro aê o final de 202 Além 
do Supremo Tribunal Federal 
STR, par o qual Bolos 
ro poderia apesentar mais 2 
mom, estariam em jogo 23 
postos em 4 corte Soperior 
Trial de Justiça (51); Su 
pero Tribuna Mila (STM) 
Tenma Supera do Trabalho 
(TST Tsunade Contas da o (TCU), 
mid de Consttção e hr 
ia (CC) da Clara aprova 
a ddmoldade da propoa. 
Com io, o colado ente 
deu que o tento prende re 
idos legal por run 
maca O mero da PEC será 
alado por uma comia es 
preste 
promulgado e pasar à vero 
ent precisar do ape 30 
dos 313 deputados e de 49 dos. 
BL senadores, em votação em 
do turen 

Em covers reservada, 
minbtro do Speemo aliam 
o haver chance de a cor 
le permite que a PEC atra magistrados que já estão no 
cao Magistrados dizem que 
a rsprdência autoriza oa 
“quanto da proponta at 
mesa de ela er aprovada as 
Congremo, sob 0 argumento 
de que voar a independem 
da do Jucá, cla pé 
tres da Comstnição 
imatron eemo svansado 

tema na Câmara como uma 

A proposta de emenda à Constlição é de autora da 
Seputadabolsonaista Bia Kiis (PSL) 
tetabação após a come supe 
dera ecução davemendarde 
redor — dinheiro mancjado 
por governistas às vésperas de 
ações de inter da Pl 
mao À PEC foiapeovada du 
semanas depois dev STF hr 
rar por BA de trapurência 
o instrumento de negociação 
ptic. Por or, magitrados 
Ane sera que à matéria 
nho irá avançar a polo de fo. 
ar uma itervenção 

O presidente da Câm 
Athar Tra (PRLAL), air 

alado de Bolonaro e pres 
Sete da CC não em acordo 
pura prosa a casa No 
Entao, sea PEC for apro. 
a como xd os minto do 
STF Ricando Levando! é 
Ros Wee. com 73 anos 
de dad, eia de se apo 
dar imediatamente Rena We 
Ber reldoa do inquéro que 
apura e Banho pevaricou 
do ser avando de egos 

mo processo de compra da va 
“na Coin. Levando, 
por sa vez fo autor de uma 
See de decines que impune 
ram ao vero à adoção de 
medos ara enfrentamento 

também os 
superiores 

ou compleurio 
desembro de 202 no STL H 
“dn casos no STM. No TST 
oneiinegranes eat 
ão À proposta em trniação 
Ta Câmara mexe tamém com 
o TCU, instituição vinculada 
do Legiao: quatro mi 
Aros (im mae de 70 anos ou 
adingirão a idade até o Bial do 
ano que vem, incluindo Ru 
mundo Careiro indicado por 
Bolsonaro para aum a em, 
baixada bra em Portugal 
2015 

Para defender a proposta 
Ki afirmou que o Comgrs 
so errou ao mudar, em IS, 
à idade de aponenadoria de 
minto dos runas pe 

rioes de 70 para 75 aos. "A 
mencionada elevação de idade 
para aposentadoria compul 
ria, além de não propor 
ar À administração pública 
qualquer benefc couiderá 
vel, relate extremamente 
prejudica para a carreira da 
magiaranura, que fico anda 
mais estagnada do que já ra 
escreveu “na justica, da 
PEC, 

Na primeiro semestre de 
2015, em elo a uma disputa 
poe espaço mo segundo man 
dito da ex presidente Dilma 
Bose CT), Vdere da base 
alada em especial do MD, 
levaram adam a proposta 
que reis petista a posa 
idade de fzer até cnc 
dlcações no Supremo. O teto 
havido aprovado quase der 
amos tes pelo Senado, mas 
na parado na Câmara. art 
colação em torno da proposta 
o itemalcada dep da ten 
tata frustrada do Palicio do 
nao de eta a eleição do 

exleputada Eduardo Cunha, 
ento no MIDI, à presidência 
da Câm 
Indicados 

Bolionaro já indicou 19 
Sri o minhtro Kao Nunes 
Marques Ele foi emponado 
no an passado, ap a apo 

nadori de Cu de Meo 
Par o lugar do ex minhro 
Marco Aurélio. Melo, que 
det tribunal no ni de 
halo, o presidente esclheu o 
excadvogado-gera da União 
Amdrê Mendonça, que espera 
o cito dos senadores há mais. 
de quatro meses A sabatina 
está preta para ocorrer na 
eguma semana 
ota com te 

Senadores vivem disputa interna 
por indicação à vaga aberta no TCU 

Cominão de Relações 
Enterioves e Deixa Nacio 
nal (CRE) do Senado apro 
vou nesta quinta-feira (25) 
E indicação do minitro do 
Tribunal de Contas da União. 
(TCU) Raimundo Carreiro 
Siva para o posto de eba 
xador do Belem Porta Ele fl apeorado com 12 votos 
a favo € apenas 1 contrário. 
A inbcação anda presa ne 
aprovada no plenário do Se mad, na pri semana. 
Aida de Carrerodo TCU 

dl início uma cuida pela sua vaga dentro do própio 
Senador que pude inclusive 
tecminar “em “votação. pela pie vez em 13 amem Na 
maio pare ds vens a ind 
ações do Senado se dão após 

aco. 
A fora É a própria pre 

“ente da CRE, a senadora Rá 
a Abreu (PPSTO) Também 
dspotam 4 vaga ns bastido 
re o senador Antonio Ana 
tas (PSD-MG) e o lider do 
govemo no Senado, Fernando 
Beserra Coelho (MDB-PE), 
Crer oficamente ó raso 
apontar em 20, portanto 
rio haveria a necessidade de 
o Senado decdi agora o seu 
sucomor No entanto, a pres 
det Jar Bobuoaro decida 
indico par o poso em Lis 
Dou, inicialmente para poder 
mibr lgmem desconfia 
caparao carga 

O governo porém. voltou a 
se apronimar de Kátia Abreu 
por isso la se tornou a can 

didata do Palácio do Plana 
ta. Nos bastidores, senadores. 
afirmam que à parlamentar 
pelo Tocantins est em vam 
agem em relação aos seus. 
concorrentes. Ap à sesão 
a CRE par a votação de au 
toridads, Kátia afirmou que 
prefere que ha um eme. 
dimento pra à indicação do 
Senado para a vaga de Car 
rei, em ve de uma votação 
“em plenário: "Sempre é bom. 
Se oaver um entendimento, 
seiabem melhor sa ão 
tiver não significa que E o fim 
da mundo: À democracia é 

mai eadoes como o cn 
ldato mas preparado para 
sumir ga o Tra de 
Contas devido a se conhe 
camento na área do dito e à 
a atuação écnia no Poder 
Legiao. Anastasd tem o 
apoio do presidente do Sena 
do, Rode Pacheco, que fer 
dum acordo com ce trabalhar 
pr sa Indicação a TCU em 
troca do apoio do PSD à de 
ão de Pacheco à presidência dio Senado, na prima Ie 
aura. Inicialmente, estara 
acordado que Anastasia ra 
presidir a Comissão de Cons 
tição Justiça (OC) da casa, 
mai ele abri mão do cargo 
para Da Aleolumbre (DEM. 
AP) exatamente pela promes- 
ade se inlcado ao TCU, 

O cearense de fguaribara, registro da melhor 
Lvl Tonyat Hart lidade que se 
da Siva, novo do estemandando 
superintendente estadual restaurantes da cidade de 
do Banca do Nordeste para Fortaleza tendo cumprido 
o Estado do Cesrá Aos. a determinações das 
anos jácrerceua função autoridades estaduais 
de gorentedo Ambiente de cade restringindo o 
de Supervisão da Redede aceso a pessoas vacinadas e 
agências na direção geral. documentadas so é muito 
dainsiição várias bom 
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& NACIONAL 
“Segurança. A Pia Federal PF) det ontem. nes 27 caps do paia Operação Se- 
ourança Lg pra comb empresa anedens presdra e ençs de segurança 
pa fc em 2017, a Segurança Lega contará com a pariipação de 500 pois. 

Brasil avalia mostrar Amazônia a rival de Macron 
(BG e en cc moto 

político conservador Erte Zem 
ga, qu à imp bula 

“trema direta e que 
Ver encantando pátria da Liber 

“de, da Igualdade e da Fraternidade poderá er convidado pelo governa de Jair Bolíonaro 
à vista o Bra e principalmente 4 Amuzh- 
a, O convite está so avaliação. Diplomatas 
brasileira, inclusive que atuam na França, acham que é uma forma de o Bras se apr” 

PODER, sselisats 
| com ANDRÉ BRITO E IAGO VASCONCELOS 

es 
à 

panhar o pal o partido de Valdemar Costa 
Ke terá o três senadores do Ro de Janeiro. mn Eres 

Cesc do Bra Complexo de vira-lata 
Apos a entrega oficial de quatro Saída honrosa “Com média de casos e covid abaixo de 10 O si somaiastmosi Dafra dad e do e ni RD, poder mao penas Tape e e o EEE CE = Etna er 
Eai dão genre eim : : Boide vegas no si de ç Diálogo e amizade Sort Catarina De á vio por Idasevindas fe Ai RR 
omiaçê o erepart da cine ando cobaia ATI EE ET 
6 Brasi até Gaio Peito no pq pre a Tree esse Paulo segeioo Tea qu comepeo desen qe ema capita 
Grupo de Acompanhamento de emplacar a vie de ado Doria. sinta Im escassa mar do politica que sugere favoritismo e que Controle do 

poderá er o prónimo president francês 
Bateu, levou 

A eventual visita de Zameour também e 
riaresposta a pesdente Emmanuel Macro. 
que recebeu o ex presidiário Lula no Else. 
Pernas curtas 
Outra vantagem da vista de “2º seria à 

chance de mostar inoco que Macrom mente. 
“quando ataca o ral por “destruir a Amanb- 
mt 
Inteligência 
«9 St político Paulo Kramer done 
=2',como o franceses se referem à Eri Zem 
mor, como “um político Inteligente ecl” 
O show de'Z' 

(França) e Bociag (EUA) competiram pelo 
“Zemmor já está em segundo lugar em 

várias pesquisas e ainda nem e lançou of 
Elalmente Tem dado um show em debut 
e entrevistas 

MP da 
À Câmara aprovoê (fnaimente) a MP da venda direta de etanol aos postos, sem atra- 

Pensando bem... 
Já muitos que a cia, mas a urna ele 

Concorrência dura Cafezinho impertinente 
Além da sueca Gripen, que ofeseceu trans- 
err a tecnologa dou caças ao Brad Ralae O jornlia Aparicio Tonel erur dos po 

tednica do TSE é melhor que muitos aplica 
sabe su flição ao PL na dia 30, para acom- vos por al. 

completos "Vo explicar Euetava no Calé 
Belo Arts tomando o meu tamo cleinho 

do pi Cao Ns “A ur abala e peando em mia be qu ep ne 
Nose momento. 
deram vu de pri S6 ode er um castigo 
elo aavo do cafezinho.” 

o encenado conto de cal 
os polias eme 

Governo federal prepara 
ação contra garimpo ilegal 
Órgãos federais planejam enviar, nos próximos dias, servidores para fiscalizar a 
atuação ilegal de garimpeiros no leito do Rio Madeira, próximo à Autazes (AM) 

tato Bru do Mo Abe do Recs de Renove a cu) ca ca eder (E) 

o a 
EniEÉ RS do ed Mana E, am pes dra de planejamento segundo 
tinto 
perna rr E Pre Es peidar ço DE eglidade e qua a embar- ia amei sgneal Esta is 
des insituções. públicas. e ad pes des im açao Eescnto tia Eri e ra eat as Sina pet frei Rn Re E pe 

ares reg, agudas pelas rede seca Qt 
de tampo: cena de 

Embarcações ve concentra ram primas mandado do Monariho, em Autares. firmando coma que um Bai Busan 
Equipes da orntação não poema 

“e otogafaram “os gui pero em plena atividade. Comutatamos que ae em. 
brcações estão eetivamen. trabalhando no leto do Rio Madeira exraindo varo 
numa regido entre as cida des de Autans e Nova Ol dá do Kart; die à ONG, 
alertando para o “poder de dextrição que a atividade gaicopera te sobre ros 
da Amanbni” 

bienaido Amanonas(peum) 
No procedimento extra 

“os procuradores 
da “avasão farimpeira, à 
represão eficiente da ativi 
dade exige, necescariamen 
te, estoeços coordenados de 
agências governamentais di 
versas, cada qual dentro de 
sas atribuições” 

Em nota, o Ipaam dime 
ter nutlfcado o Tbuma ar 
im que identico as baloas 
mineradoras ancorados em 
Área que alga ser de com 

Fronteira: policiais 
terão óculos de 

visão noturna 

quinta-era (25). de R$73 
leem 

e Dita (Viga fl rel com entregas de ua due Date da primera 
de ee ame de comun 
caçdocom cdi móveis pote 
Com ca de age ex ae Arpdo a pre. 

aba vida Amasnia 
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CIDADES 
“Se A Sea eme o crticad de Met de Mtidade da Gestão a caga Bon 4 do Misto 
e EsmomiO dmumeto corta ora rh e een dl pasta estadual para  vemançã e à 
“tmração de rats de reuso da rã operacmaliads pr me a tara Bat 

INTERIOR = 

Policlínica em Canindé 
Após receber homenagem como uma das Melhores A 

minitrações do Cese, em 3021, travês da promoção da 
PP, Publicidade, Promoções e Eventos como, cuja fes 
ta fot na segunda fia à noite no Ls Maison Dunas, em 
Fortaler, a prefeita Rozári Ximenes recebeu do Gover 
na do Estada do Ceará a to aguardada Policlínica Regio- 
mal de Canindé Ela ol inaugurada na Ultima terça-feira 
(23/11), com a presença do governador Camo Santana e 
outras autoridades, politicos e convidados. 

jornalistas e aos presentes disse o se 
exetário de Saúde do Ceará, Marcos Gadelha: Nessas 
unidades de saúde, 0s moradores tm acesso gratuito 
a conta e médicos especias em Carsooga, 

edia, Urologia. Mastologia. Gineco- 
Gera, Oftalmologia, 

Otorrinolaringo 
oferecido atendimento muliproistanal nas áreas de 
enfermagem, Asoterapa, terapia ocupactonal, fonou 
diologa e pelcologia e serviço socar 

mm 

9 
w 

lo, governador Camilo Santana (Foto) 
destacou que o novo equipamento 1 soma às ações de modernização da Saúde no Ceará e rala o papel dou peotstonaa de saúde de todo o Estado no ente 
tamento à pandemia da Covid-19. 
13º salário 

Ox servidores estaduais cearenses estão entusiatma. 
dos com vistas ao recebimento da segunda parcela do 
13º Salário É que o Governo está reafirmando para 
o dia dez (10) vindouro, o desemblso dos recursos. 

a os servidores da ativa e aposentados, em todo o 
atado. 

Fortaleza também 
Aliada à informação do setor de imprensa do Pal 

cio da Abolição, destaque-se, igualmente, que a Pre 
feitura de Fortalera está anunciando o pagamento da 
segunda parcela do 13 salário a partir do próximo dia 
15/12, Outras preeituras estão também providencia 
do o desembolio. Sem dúvida, uma boa noticia 

Vale gás dia 15 

PROTEÇÃO 
Centro de referência acolhe 
mulheres vítimas de violência 
Em Fortaleza, os serviços são oferecidos no Centro de Referência da Mulher Francisca 

Clotilde (CRM), equipamento que já atendeu mais de 1.200 denúncias em 2021 

OCA ac ds ds 20, e 0 ementa pr de era presa, pe eres 9) 310206571 08.296 pelo Wado (1 ETO2094 
Em meio à celebração do — praticada pelo parceiro oo mente, pelos telefones (45) — Dia Internacional dos Dire 

Dia Internacional de Luta er ro!“ Agresdo — S108 2905/3108-2968 € pelo . tos Humanos. Já no 
tra a Violência à Mulher, Fica, estupro, assédio moral. WhatsApy (85) 9 8970.2094, campanha tm Iíco no d 

2S de novembro. data reco. e poicológico e discriminação Nos casas de mulheres em . 20 de novembro, no Dia di 
nhecida pela. Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
desde 1999, o Centro de Re 
Ierência da Mulher Francia 
ca Cloide (CRM) veloça 
nictivas de aclhumento a 
mulher vitimas de volênca 
doméstica e familar O equi 
puinento da Coordenadora. Especial de Políticas Pub 
as para Mulheres da Secre 
tra dos Diveitos Humanos 
é Desemolvimento Social 
[SDHDS) atendos mais de 
200 denúncias este amo. 
Na avaliação do ttula da 

rico tminet de ter: & 
CAM encaminha 2a da de aivdade que paso ouro equipamento da chame à tenção pra a 
Edemar de Mulbees raia de rito de eras 
da SDHDS, a Casa Abrigo emulberes no Pal Mapia Ae cujo e Den ae dei que der é áglcm: É caos am pare da mobdiação 
cmerprnci o maslópio “são o da Uº de devendo dopdii. “urbém” O < Di Manda de Ma cor Dique Dutos. amante AIDS: de deem 
DD 000 245 OR4O, A. Ieraciona da sra com Agações so grutas e ig”. Deficiência de desembro, 8 com andomnato . que é 8 Di Nacional de Mo 
Initeroço (3 bar), Oo. Mlzação dos Homens pelo ra mar de fer den. Fam fa Vinci co 4 dir é pdo Dique 189 cu Milena, tbém conhe 
Dique To cido como a campanha do laço Banca A campanha 
Mobilização ol cada em 1991, pelo Ins 

Acad ne 25 de no: tuto de Tiderançe Gob vens com Da Tur. das Mlhre: Desde amis, cio de Lt cora 4 a ici mobi penar 
Vinci à Male, à mo Insltçõs clio ora hMiação iernacioal pelo nações de tod o mundo, dem camada de 16 
de ativi, vil é 1 de de eb com a cençã do 

do algums dee enero 
Denuncie” eorça. 

Para ls, & CRM oferece 
o primero senlimento das 
equipe imaltidciplinar que realiza escuta qualificada. 
atendimento — humanitado, 
acompanhamento e encam 
aumento dessas mulheres. 
com bo de Tomper act. 
do da vciência S 
SOHDS, o serviço voltado 
ds mulheres em “utuação de 
vilência decorrente da deu 
gualdade de ptoero: poden 
do ser violência doméstica 
e familiar, seja polológica, 
eai, fica, moral € pa 
trimomia; violência, sexual. 
como aba e exploração, 
por exemplo: violência dat 
toca médio moral: além 
de rc de leres 

unidade funciona das 
A da 20h e 0 atendimento 
pode “ocnrer — presencial 

Consciência Negra, e toa 

SDHDS. Cláudio Pinho, a 
denúncia é a maneira mus 

de gtnero acontecem dentro 
de Ga, na male parte delas 

Nova Cidade da Criança tem 90% das 
obras executadas, segundo a prefeitura 
O parque utbano Cida 

de da Criança, considera 
do um dos espaços verdes 
mais tradicionais da região 
central de Fortaleza. segun 
do a Prefeitura, está com 
90% das obras concluídas 
O local será reaberto com 
diversas “novidades. após 
a finalização das obras de 
restauro é de requalifica 
cão. Espaço de 27 mil me 
ros quadrados de área, o 
Cidade da Criança já teve 
serviços cumo a Instalação. de novo piso drenante à 
recuperação das ruas inter. 
mas Com pavimentação em 
paralelepipedo, 2 reforma 
do lago o restauro dos prê- 
dios históricos e a criação 
de sete las pedagógicas 
finalizados 

Tosé Sarto Nogueira pre. 
feito de Fortalera, destacou 
o avanço das obras e enal 
teceu 4 valorização de um 
local que tem “grande rele 
vância histórica e cultural” 
Es cpiemas “Em 

eve, anunciaremos a data 
de entrega deste equipa- 
mento que tanto contrai 
com a história de Fortalera. 

Estamos preparando uma “as habilidades imotoras é bel surpresa para celebrar. sensorial das crianças. O ci momento: apontou A projeto de tubanização 
previsão é de que o novo . restauro permita alada à Parque Cidade da Criança criação de diversos novos Seja entregue em 30 de de. cspaços para toda a famí 
rembro ii, como cafeterias, res. 

Erinquedos e espaços . tanrantes e áreas de praça, lúdicos er toda « região com molvlário urbanos € 
do parque também foram mo, possbditando instáados. “como forma E selização de atividades de aguçar a criividade, xo ar livre com vasto som 

aiipal de Infrnestrutura 
(Sei) executa serviços de 
acabamento, como pintura, 
paisagismo, Muminação + 
restauro em todas as escul 
tuas exitentes no interior 
da parque, resgatando per. 
sanagens que fazem parte 
da hiria da Cidade da 
Criança. 
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> INTERNACIONAL 
Randole. Ot as após receber Lda) no Plácido Eis, em Pai com honrarias de chefe 
de Estao, o presidente francês, Emenannue Macro, marcou data para a entrega da ma havraria 
o os an semaor Pan ergue. A comenda ser etreçue a Rae no da 6 de dezembro. 

França aperta regras e volta 
a exigir o uso de máscaras 
Doses de reforço da vacina anti-Covid para todos os adultos, mais restrições aos não 
imunizados e máscaras obrigatórias em espaços internos foram as medidas anunciadas 

Doses de reforço da vac 
a ant-Covid par todos os 
adultos, mais festrições sos 
não imunizados e másca 
ras obrigatbias em espaços 
Internos foram às medidas. 
anunciadas esta quinta (25) 
na França para conter o que o 
pas chama de “quinta ond” 

“Não estou. aunciando 
tum bloqueio, nem toque de 
recolher nem fechamento de 
empresas, nem imitações de 
movimento: sou o minis: 
tro da Suúde, Oliver Véra, 

da segunda, e prod que os 
cetlicados digita de Covid 
percam validade nove mese 
apos a imunização completa. 

no anúncio. Intervalo 
“Optamos por combinar As autoridades de saúde 

ade “com responsa: francesa & lana Justica 
lidade, Acreditamos. que 
podemos ultrapassar esta 
nda sem ter que recorrer 
à “medidas mala restritivas, 
e utizarmos de forma ef. 
au as cartas que temos em 
dor, das ele Nas últimas. 
semana, essa medidas mas 
restritivas foram impostas 
“e reacenderam protestos é 
conflitos em vários países da 
Unlão Europeia, ente ele a 
Austria a Holanda a Letónia 
ea Eslováquia 

Na França, o reforço de 
vacina será dado cinco meses 
após a imunhzação completa. eo Intervalo anunelado 
pelo governo aluno. Sem a 
Injeção extra, os certfcados. 
de vacina desárão de valer 
te teses apos a vacinação 
completa, medida que entra 
em vigor em janeiro. 

Mesulados negativos de 
testes PCR para o Sars-Cov-2 
também terão sua validade 
edurida, de 72 horas para 4 
horas, a part desta segunda 
(29). “Quem não ve vacinou 
e quer ter aceno do pasa de 
tade deve fzer o este todos ca 

ram o indrvalo menor para 
a dose de reforço pelo “con 
esto preocupante em rel 
ção à epidemia”: o número 
de novos casos de Covid tem 
crescido há mais de um mês. 
na malora dos palses euro- 
pena, o que levou o isca de 
Preso tobe 0u sistemas de. Maúde 
Segundo o ministro fra 

ts, nos hospltaa do país a 
Proporção de pacientes não 
vacinados equivale a der ve. 
xe à de vacinados. O mini 
tro da Saúde francês, Olivier 
Vera. durante discurso em 

Amâncio da novas me 
para conter à quinta 

onda. 
Com a autorização dada 

pela EMA (regulador curo- 
Peu) nesta quinta para ap 
cação da vacina da Púser em cranças de 5 a 11 anos. 
o governa trancly conultarh 
a autoridades de saúde do 
pai. Caso hua chancela, a 
imunbzação deva fax etária 
começa em 2022. 

O to obigatio de md 
facil em espaços pó- 

Blcos internas, mesmo ande 
ocerlicado digital é cuido. 
Começa nesta sexta (26) À 
proteção também será com- 
Poluáia em das ao ar le 
de grande circulação. 

No direção contrária, o 
govero drancis também 
Toudou as regras para evitar 
que escolas primárias sejam 
lechadas sempre que hou. 
ver um caso confirmado de 
Cid. Em ver dio, alunos 
fardo testes Frequentes pra 
tuts no puís para menores de 1% amoo e os que orem 
Begivos poderão ter aulas 

sbipúiio pa fique 
portos, bares, restaurantes, 

negao feito sé dois dias 
“Também Portugal. pois 

com maior taxa de vacinação 
“da União Estepe (824% dos 

“São vga para que ndo te aee que rr a ad em edmento de ctridades 
toques de recolher. prição de cação ou "cont “eo pera ds o eme 

Eq CEA 

Acidente em 
mina deixa 52 
mortos na Rússia 
“Ao menos S? pescas dosdbiosconfirmadose 
moram após um acidente dos que ainda estavam pr 
em uma mina de cado na sos amina havia desenas 
Raso meta quist-era de vitimas recebendo end 
(25 Pela manha nice mento médico, viria delas 
Kemerov, a Sibéria ogo- com sintomas de intecação 
verno confiava 11 mortes. por fumaça. 
Eua equpes de rg 
tentavam socorrer os corpos Imagens 

magno de emas 
tocas mostram equipes de rege e ambbincia 
“chegando o complexo ande 

mos que não haja fog”: disse 
Tal em videos compar 
lados em seu canal o Te 
lg Seda e put. 
o sema de comunicação 
suberrâno, que permitia. 
o comtato com o trabalha 
dores que anda esto na 
mina não está funcionando. 

Ainda de acordo como 
governados nlves de me Bino e COR na de da mina 
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O ÚLTIMAS E 

Ministro rejeita cobrar vacina 
para entrada de viajantes 

iéruide is Ministro da Justiça é contra cobrar o certificado de vacinação contra 

ativa de venda da Relinaria . mas nepciaçõescom mero» à Covid-19 como forma de liberar a entrada de viajantes no Brasil 
Abreu é Lima, em Pernam. ados, que focam encerradas 
duco, à Petrobras decidiu em agosto. rom 
retomar investimentos para "Acreditamos que o té: O ministro da futçae Se. 
concluir as obras da unidade. mino da obra vai adicionar. gurança Pública, Anderson 
que haviam sido suspensas. valor do ativo, possiblitando Torres. de mesta quinta 
após o início da Operação o desimestimento com su. 
Tava jato Cena, disse em conferência. brar o cercado de vcina 

À expansão é part de um. virtual com alias nesta. ão contra a Covid-19 como 
orçamento de US$ 26 bilhões. quinta-feira (25) o diretor de. lorma deliberar a entrada de 
RS 145 Dilões, pela cotação. Refino e Gds da estatal, Ro. vijantes no Brasil. 
atual) previsto pelo novo pa... digo Costa “Ni precisa. Ela 
mo de imentimentosdaesttal O plano prevê US$ 1 bi- pede a tranemissão da doem 
em seu parque de refino, que. Ihdo (R$ 54 Bulhões) para a. ga disse Torres à 
pretende elevar a capacidade. Rnest para ampliação de da . Ee e 05 minitros da Saúde, 
de produção de diesel menos. primeira unidade de refino. Marcelo Queiroga e da Casa. 
poluente no Brad instalação da segunda que Civil, Ciro. Nogue 

Conhecida como Rasta . era prevista no projeto org. respoosáveis por dec 
Abreu e Lima permanece no. nal mas acabou sendo aban. bee as regras de com 
plano de venda de ativos da. donada pôs ici das k 
Perobras, mas a direção da. vesigações sobre enerupç 
empresa avalia que o fato de . nas obra 

propagação de “variantes, 
Como Del 

O presidente Jar Bolton 
ro, que distorce dados sobre 
segurança e ficha ds im 
nianhes, quer apenas abrir as 
fronteiras, sem cobra "pos. 
saporte da vacina, segundo 
integrantes do governo 

A proposta da Anvisa va 
dela para pera a angra 
ão por terra, Hoje as from 
feira estão. fechadas, com 
algumas exceções 

À agência também sugere 
cndurseras regra para voor 
Imternacionad. À dei é que 
vinjantes. façam. quarente 
na de cinco dias, mesmo se. 
apresentarem teste RT-PCR 
negativo pa novo coroa 
virus. A quarentena era dn. 
pensada, porém, para quem 

fronteiras no Bras durante 

solado de Bobonaro em cer 
mônia o Palcio do Panaho 
em setembro Adriano M 
chado — 13et 2021 Rester 
Anderson Tores e Bolton Emivese vcinad 
ro sorriem um para o outro. O reeridencimento da 
Judo à lado. Como revelou 4 . “A cobrança de ceticad nã impede a transmissão a doença”, pandemia em países curo 
Feia de Sado, à Anvisa gas fr à ingrea Bus à 0 sumo de cos CAginca Nacional de Vi Da HU Ci, bs 
Jia Senar) pros ado sede or coro em pod At faro posapocto viação o Sa ll como ai 
El pun quo gh ima Nota Equador Pira, com 
o a por jr ou pera Tim ot nica 4 Am fome informação div dear E qarnera Gps “À agência comenda “via africa que alado da hoje pel Orca afora a tetagem dos escusos edos neh a. Par-Aenica d- Sulde 
O comia de secret rias com a vaciação . tranumbdo por penca va. (OPAS) cgem que o Bra ride added estados (CO como Foia de Impedir à. cimadas red que dados adro red sata ad mb demonios (Cons... duveninação do virus À dbposivei odicam car cosa, de modo à roer 

dera) divulgar mea reta proposta o fa mo Gl. . meme que vacinação con. au popelção deram Co aja dia (3) em polo à. mo da 12, após O Planalo que denda a estréia chave a 
Popeda faia questionar órgão regula. para o comrue da pandemia. (9) ms coroa act 
“due pão or qua Ná dB e ac teta O ca! 

COLÔNIA DE ac 

Horários: 
8h30 às TIh30 
ou 14h às 17h 

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

Válido para alunos e 
Dias 13 a 17 de dezembro & Pp reted 
10 a 14 de janeiro, nas 2 sedes 

Me acostumei com você de Fortaleza. 
Contato: (85) 98851-1576. 
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Econo R$5,565( VO 52%) 
Bolsas Na quitada 

º o 
Déar quintatera 

IBGE: Inflação em Fortaleza 
sobe 1,3% em novembro 
Economista disse ao O Estado que após a turbulência econômica 
causada pela co-vid-19, a inflação vai retomar à média nacional 

A dona de casa é comer 
ciate ova de Lima, mora 
dora do balro Montese, em 
Fortaleza, ve assusta com o 
preço dos produtos sempre 
que ya 30 supermercado, 
Prenha percebido uma alta 
constante nos principais ah 
mentos. produtos que pre 
clsamos no dia a dia dentro 
de esa À sensação É que à 
cada dia aumenta ainda mas 
Taio & mulo preocupante 
Tentamos. economizar no 
que podemos aqui em casa, 
mas lda ass tudo está 
muto car dis, 
À semvação da dona de a 

do é toa O preço do pe 
“los na capital cesrenselem 
so-rido alerações. À prévia 
“la islação oficial da idade 
medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao. Consumidor 
Amplo 15 (IPCA) reg 
tro alta de 135% no mês 
de novembro, Esta é a mulor 
varlação para om desde o 
ano de 202, quando o indie 
oi de 273% On dados foram 
divulgados mena quinta feira 
(BS). pelo Ensltuto Bras 
lero de Gegrafia e Etta 
ca IBGE). No acumulado 
amo indi 
de 105% em Fora 
lts 12 mese, o 
possal vação de [1.90% 

"A, inlação é um proces 
na que deve ser vit de or 
ma acumulada O mal im. 
portámte é in-testiarmos o 
Comportamento nempre dos 
úlimos 12 meses. O que te 
mos no momento é grande. 
presado no aumento dos pre 
Gob, principalmente pela va 
Fiação cambial ata do preço 
do petróleo e desestruturação. 
“de ma série decada eo 
gica de suprimentos, ainda 
em decorrência da covid-19, 
Passada à turbulência destes. 
três fatores, acreditamos que 
a inflação voltará do centro 
da meia, Fortlera sempre 
fla em torno da média nu 
clon; dise o economia 
Lauro Chaves, professor da 
VECE e convelheio Fseral 
de economia 

Segundo “os dados do 
ING, a maior variação vem 

exatamente dos grupos Al 
mentação e Bebidas, com 
DAM, seguido de Transpor 
tes, com 449% é Habitação 
co LP, Tod 
que compõem 

No alimentação, as mao 
came de porco 461% e a 

Produtos que mais 
subiram em novembro 

Tomate: 21,29% 
Transporte por aplicativo: 20,57% 
Gasolina: 12,63%. 
Tubérculos raízes e legumes: 12,35% 
Combustíveis: 12,30% 
Laranja-pera: 9,72% 
Óleo diesel: 9,55% 
Caté moido: 9,48% 
Maracujá: 9,18% 
Batata-inglesa: 8,65% 

Acumulado do ano Gti em 
57X cem Li meses a pré 
da infação está em 1673%, 
acima dos 10.549, registrados 
nos 12 meses imedistamente 
anterior Todos os grupos 
de serviços é produtos pes 
cquizados iveram ala na pé 
va de novembro. O mor 
Impacto Individual no ind 
calor fi da pula, que f 
influenciando a resuitado 

transportes, com var 
o de 28%, 2 maior entre 

ds grupos pesquisados. No 
anova gulia sli 449% 
em 12 meses à ata acumo 
Jada é de 48% 

Câmara aprova criação do Auxílio Brasil 
A Câmara dos Deputados. 

aprovou messa quinta-feira 
CÊSIN) a propenta que cria 
o Alo, Brasi, programa 
social elaborado pelo Pla 
alo para substituir o Bol 
sa Família, Por 344 voto à 
favor e nenhum contrário 
o plenário da Casa deu aval 
à versão apresentada pelo 
relatos, deputado, Marcela 
Aro (PP-MG), que sugeriu 
mudanças com. potencial 
de ampliar número de fa. 
mlias atendidas pelo pro. 
grama é deve pressionar a 
verba do Auxilio. Brasil já 
em 202. 
Ago a proposta segue 

para 1 Semado. or ser ama Medida Provisória a lei terá. 
efeito imediato e já criou o 

Ausílio Brasi. No entanto, 
precisa do aval das use sas do Congresso até 7 de 
dezembro para não perder 
a validade As mudanças no 
Audio Brasi aprovadas na 
Cimara devem elevar a co 
bertura da transirência de 
renda à população mais val 
Dérivel, pressionando a ver 
ba do programa social se o 
governo consegalr garantir 
& montante de quase R$ 86 
bilhões para o próximo ano. 
valor eximado atualmente 

ater previsto no Orçamento 
de 

Para valer em 2022, o 
Aunilio Brasi precisa estar 
totalmente implementado 
neste ano para não feira lei 
eleitoral, que proibe aumen 

to de gastos sociais em ano 
de eleições. 

A fa, que atualmente está 
em torno de 12 múlhão de 
Cadastros e forma porque à 
verba do Bolas Família tem 
feado menor que o neces 
sário para atender a todos 
que tiveram o cadastro ana 
cado pelo gonerso. À verba 
do Auto Brasi para 
considera que 17 milhões de 
Ena serão atendidas 
Mudança Outra udaça no pen 
grama social da verão Aprovada pela Câmara eva aê fbas de pobeeso é eo 
irem pobres terhérios de rmrada de uia família no progaa social. Lo tm 

abre margem para que 
mais pessoas se enquadrem 
a tranaerência de renda. 

No inicio de ovembro, 
o governo atualizou emer 
cetérios. Hoje, para entrar 
mo Bolsa Família, 0 Cadas. 
tro Único considera em ex 
trema pobreza pessoa com 
renda mensal de R$ 100 por 
membro da fam 

Rendimentos entre R$ 
1004) é R$ 200 são classif 
cados como situação de po. Brera O texto aprovado pela 
Câmara deva cam fairas 
para R$ 105 por membro da 
mil (ersrema pobreza) e 
R$210 (pobrera. Com is, 
mais pessoas se tornam ap 
tas a receber a transferência 
de renda pelo Ansílio Brasi 

A End Distribuidora está 
promovendo, até o dia 1 
de dezembro, campanha 
para renegociar dividas com 
Glee que estiverem em 
inadimplência À ação prevê 
descontos de até 50% po va 
hor total da divida 

À empresa também está 
erecendo a possibilidade de 

porcelamento em sé ses ve 
des para quem posul débitos. 
vencidos há mat de 180 dia 
Para ter direto ao parcls 
memo é preco pagar uma. 
entrada de 10% e mas cinco 
parcelas. Já on clientes que 
Possuem débitos vencidos há 
mem de 180 dias o parcela 
mento poder er fio ematé. 

Para. negociar com as 
clientes, "2º concessionária 

Para negociar 
acesse o Portal de 
Negociações ou 

aplicativo da Enel 

Ceará, ou pelo 
0800 285 0196 

prixómos dois sábados por 
ordem de chegada, et a ne 
cenidade do agendamento 
O objetivo da campanha é 
estimular a regularização e 
aca a negociação: com 
descontos, redução de juros. 
dive opções de parcela 
mento. Podem participar da 
regularização clientes comer 
cdi, indnras, residenciais, 

“e energa cltres abri um e de propriedade rural. Mah 
Portal de Negociações, ds. . informações sobre a campa 
ponível diretamente mo site . nha estão na página da Ene 
da empresa, pelo aplicativo Para lembrar - À partir 
Enc Ceará ou pelo 0400 

Além do, também será 
possível fare a regula 
qdo do pagamento de for 
ima presenca, em uma das. 
unidades de atendimento da 
Ene, incluindo 
vão star abertas nos das 27 
de novembro e 4 de derem 
bro. Pará lo consumidor 
deve efetuar o agendama 
to do atendimento, De for 
ma exclusive, no entanto, o 
atendimento ser feto nos. 

deste mês, a nel também 
está oferecendo à opção de 
Pagamento da conta de ener 
Ea elétrica por melo de ar 
ão de crédito. Além disso o 
comtrulnte pode parcelar 
o valor em até 24 veres. O 
parcumemo pode ser oo 

Segundo à conceralonári de 
energia, o objetivo da medi 
da é feita as formas de 
pagamento dos cllntes em 
im cenário advero, 

Manual de Controle Interno 
será lançado segunda-feira 

A Secretaria do Planej 
mento é Gestão do Cenrá 
[Scpla- CE), por meio da Av 
seria de Controle Intemo 
e Oovidori (Asc), lançar, 
me próxima. segunda eira 
CRM, dah, o Manual de 
Controle Intermo, O docu 
mento tem como finalidade 
contribuir com à gestão pos 

Tica na prevenção de erros 
e irregularidades que possam 
ear o desempenho nan 
cio e uliando na tomada 
dedeciões. 

O assa de Comte o 
temo é Ouvidoria da Sep, 
Luciano Ponte, destaca que o 
Ma-nual de Conteoe Interno 
é uma bo prática que atende 

a uma recomendação do 
dual de Contas “do Estado 
(TCE), “Com ese trabalho, 
ducamos adiar na aa 
ção dos ret dos da nd 
mistração. pública. quanto 4 
sua efcicia e à sua eichncia, 
além da peão orçamentário, 
financeira e patrimonial da 
rmeloraplcação dos rumor 
públicos el dg firma 

O sislema de conde inter 
on adnitação pública à 
um instrumento de apo os 
v-emamts na prestação de contas e dos resultados ot 
dos pe óga Objtiva ainda 
potencializar a fcci da ut 
Tração ds verbas polca por 
pote dos governantes, 

EM DEFESA DO 
CrediAmigoo 
100% BNB 



10 Fortaleza, Ceará, Brasi + Sexta-feira, 26 de novembro de 2021 + O ESTADO 

a ECONOMIA ER E PE Rana genoa 

Petrobras prevê R$ 392 bilhões 
1 MEconomia | em dividendos nos próximos anos 
li Nova política de remuneração prevê a distribuição trimestral dos recursos 

RMF: Infiação sobe ainda mais | q istas. Em 2021, a Estatal bateu recorde na distribuição de dividendos Em novembro a pra datação teve ta de 135% na Meropoltata de Falta ele ração pars. ms dede SB, quado o nice de 273% No is o indicador casa de 109% em 1 men de 1%. acima ds 11,40% regado nos 12 me imitam e arg. Em ontem de 300, ta Pai ido de gg Os dad são do Ie de Prq o Commmidor 
Amplo 15 (RCA-5) divulgado, ontem, po IBGE O gre pone elo es no indendo: os 3 de menção e Eds 19430 trapos (6 e haação (SS Todos cu dera grupos era o rop aleição «bed ralo ta foram reis no tora 21299 lara pra 9750) e ido (948%) mara (9498), Do lado ds quedas eacarame a aca pra 4894), care de poe Ce e CS 39. limemação o So e 
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na, que egtro la de 12:89, maior ata do amo Em ha. | quinta (35/11. e 
Pltação, o gás de botijão teve variação de 2.54%, já a energia. els vou 6 menos vação de 221 

e eta 4 tec ar ce np e companh 
Rodrigo. Araújo, destacou. de divida bruta para R$ 336 Ihbes. Com a divida abaixo . suas operações. Para vii 
que oe dados positivos na Mlhões, que era esperada . da primeira marca a empre rar lag, prevê R$ 10 bilhões Svação fascBra pormi paeo Qui de 3821 a di 60 da de. em media para deco 
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cento é de 375%, 14,40% em outubro. periodos com US$ 66 bi. em reduzir as emissões de . melo dos dividendos 
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O projeto de lei 
que estabelece o pa- 
Eamento excepcional 
dum te salório 
para beneficiários do 
NS oi aprovado 
pela Comida de Fi- 
nanças e Tributação 

da Câmara dos Deputados, onde ficou dos meses para- 
da À proposta foi criada para minimiza os impactos. 
financeiros da pandemia de covid-19. Se aprovado, as. pasclas serão pagas em março de 2033 e de 3038, mt 
ada a até dot salários minimos. 
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail frotarubenscgma.com 
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' ESPORTES 
Vitória O Fluminense deu mais um passo importante em busca da conquista de uma vaga. 
rea para a próxima edição da Cops Libertadores, pos, em partida resiizada na note desta 
ouarta-fera (24) no estádio do Maracanã, derrotou o inemaciona por 120, 

São Paulo e Athletico-PR 
empatam sem gols pelo Brasileiro 
Lutando contra o rebaixamento para a Série B, o tricolor paulista jogando 
no estádio do Morumbi empatou em 0 a O com o clube paranaense 
No primeiro dos quatro 

Jogos que o São Paulo fará 
contra” equipes que, as- 
sim como o time tricolor, 
lutam para se afastar da 
nona de rebaixamento do 

linos estão em 14º lugar 
O Santos, com os mesmos 
42 pontos, aparece na 15% 
colbcação. 

Na Sequência, à equi 
pe dirigida por Rogério Bens O rerá 

pela fem time paulista E sport 
pende vem! A próxima pare cimbém e 
ptou com — tidadotime cus De 
meo quar | dido pelo for, “ay 
tateira (24), — técnico Rogério (re encarar FerdaD-ms— Canlserá contra) rn < 

Pol. um PESSROR ROB (o o 
resultado — Ximo sábado, na 
ruim para Nha do retiro 
ambos, “que Juventude tomam ago Na alia ra 42 ponto, apenas cinco rodada, os não-pautinos 
a mais que o Baba, o 17º € 
rimelro na parte verme 
a da classificação. Com 
mais vitórias (12 contra 9) 
e melhor saldo de gols (-4 
Contra -7), a equipe para 

aparece 

encaram o América 
único adversário que nes 
te momento está distant 
da 2oná de rebaixamento, 
com 45 pontos 

Chegar aos 44 pontos 
e ficar bem próximo da 
pontuação dos tin 
Era o objetivo do São Pau 

do após à 
na última rodada, quando 
venceu o clássico com o 
Palmeiras. por 2 a 0. na 
casa do adversário. 

À exemplo do dudo 
com o time alviverde. o 
São Paulo teve à dominio 
no jogo com o Atblético, 
dade é pontaria no ataque. 
Além disso, quase se com 
plicou na 
ho primeiro tempo, Ret 
naldo escapou de ser ex 
pulo ao cometer um dura Tata em Renato Kayaer. 

O atacante teve de dei 
xara partida sos 24 
tos, com multas dores no 
tornoselo, mas o árbitro 
Pedro Vuaden deu apenas 
cartão amarelo para 0 jo 
gador são-paulino. Mes 

ime para 
macnse, o debito não foi 
conter o lance no VAR 
(arbitro de vídeo). Daniel 
Nobre Bins, responsável 

pelo VAR, também não 
chamou o juiz de campo 
para sever o lance. 

Por precaução, durante 
o intervalo, Rogério Ceni 
resolveu substituir Reinal 
do, Lêo entrou em seu lu 
gut. O cenário dos 45 mi 
Autos finais foi semelhante 
ao da eupa in 
cos donos da casa pressão 
Bando, mas sem conseguir 
concluir com precisão as 
chances criadas 

O Atletico, ainda de 
ressaca após conquistar o 
titulo na Copa Sul-Ame 
ricana, no sibado (20) 
quando “venceu o Red 
Bull Bragantino por 1 4 

y isão disputada 
Do Urugual, também não 
teve filego para buscar 
uma vitória no Estádio do 
Morumbi. Ao fim da par 
tida, o Morumbi se div 

valas aos donos 
a casa e manifestações 

de apolo à equipe tricol 

ESPORTE 
“MÃ AMADOR E e —s 

Falcão 
“A cada programa pela TVC mais ee aumenta sua 

audiência É o programa cadaver melhor. Meu amigo 
Falcão é a bola da ver. 

Seu Costa 
Alan Net, Lo Brasileiro, Silvio Carlos é Thales. 

de Sá Cavalcante são admiradores do saudoso e grande 
José Raimundo Cost, uma das inteligências maloves de 
mos imprensa 
Faltou gasolina 

O sei Roberto Carlos vinha dirigindo seu carro no 
valor de mats de hum milhão de reais quando de repen. 
e o carro pará, No nosso Mn guagem deu pre, Seus 
seguranças vinham atrás num Gal e pararam para ver 
o que tinha aconttido. Faltou gasolina 

4 

1» 

AA 
2 ESTRELAS Mace de bo 2 nes do desuso novo 

Ê ia de mia pra, full pi. 

Depoimento que hoje faço sobre minha page pelo 
Fortleta Esporte Clube. Eu tinha 3 desejos 1 trazer de 
volta ao Ledo o agueio Pedro Baío; 2 ira o Z4 Eua 
do do Ceu 3 vero sogan Alves jogando pelo clube da 
garotada. Dos tés desejo só mesma o rlcionado ao Sér 
Bio Ses não consgalviabizá-a, ficou só na vontade, 
tzidro 
Não confundir con Isidoro le fo um dirigente de valor 

quando faia prt do comando do Jacarecanga e toda do 
ingo é vio mo Flórida Bar numa mesa que tem ainda os 
irmãos Zé Lino e Mário Net, Lonida Guimarães e outros 
names de ecl de nona sociedade o papo sempre 
sabe o pasado. Recondar é bom. 
César Freire 
Fo um prazer enoeme depot de algumas semandas co 

vem oo Car Fere que marco epoca em nous es 
parte quando ao lo de age Parente (Braun) deu grande 
mpuco ao memo espate. Al fcamos de nos encontrar 
em breve para relembrar aqueles grandes momento 
Loteria dos Sonhos 
Mal um fi de semana e mala prêmios em dinhero 

motos para quem aposta 
Alves 

Pe pa de a a a Aa de anti que vem rca: A toeda do Cacá tinha por de um cara cn espec efa 
tos gue notadamente cetro Foileta Por pastos der amado de arco do Ledo, Su mara e amocada Au name da ade da ane 

no 
UM OBSTINADO Só Deus sobe como é iii manter 
em etividade um clube de prjeção neon como e Sumor O 
ce Gomes é um obstinado e aqui está oo lado consta com o 
camisa daquele que á oi mais ime def o Boi. 

ENCONTRO O comodeto Vaso Coe, a deputado por 
São Pano Cao Zembeli eo cel. Agindo. 
Mas inormações de Si Caros: 
e-mat: promonssêyanco com 
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Escritor cearense Flávio Paiva lança conto 
sobre idosos na primeira onda de Covid-19 
O livro fala sobre estratégia de humanização das relações humanas destas pessoas durante este contexto da pandemia 

O escritor e Jornalista [2] sed o deu à údeia da composição 
ccsrense Flávio Paiva lan P destes textos 
gará seu Livro “Ati neste E comu na minha pro 
domingo (27), na Casa Be dução Merára o surgimento 
lia, em Fortaleza, À publi de embsca-dema. São vários 
cação dá a plta sobre à nar o livros, adultos e infants, 
ativa, que se passo em meio que já publiquei com cue 
ão fenômeno da pandemia tipo de Combinação de Un 
do Covid-9, que marcou gisgens “Toque de Avançar 
o mundo nos Bltimos dois “Codigo. Aberto”, “Bulbiar 
anos e no Brasl fez mais de “Invocado” “Flor de Mara 

tha: “Se yocêfoue um sc! 
“A casa do meu melhor ami 
po” são alguns deses ros 
om dicas Integrada 

600 mil mortos 
Quando a pandemia da 

Covide19 estava em sua prt 
meira ond, os idosos foram 
alertados de 
al procia virus Es 
distinção foi entendida por 
mu dos ovos como uma 
ara como duas pesos re 
aoberam monta 'canégias 
Próprias perane os impera 
Vo desu previsão. 

ot diferente. Quanto ao pós. 
loga, como a música fot ds 
ponidizada nas plataformas. 
de streaming ate do cont, 
escreva cut ele também, 
ares, como, um guia nica 
dl oba fala Fo, 

Sida e” ameaçadas “e - O pinga metia da esta dolo é o alarde iii! de 5 idosos serem susctivi o is (Matéria de Grzily 
sois em aan afições Barre sob a spercido 
tem para o cnfatamem sado por Geraldo Jean. o quere itg a creo Qua o prego do intlerância, Memo asim, “la editoria de Geral) o dos eleitos decomente do dor “A Vendo cleo. vn or cri ca dl remos iva enerpãs 
lamento oc fdco e para Sobre a obra ef roro ago Lp ge ro qem 
traogreões de recomenda A motivação do sto Fá Jon la o certo Como “deusedorca Port. no campo da sebde, O que gõespevenras na contenção ja Para de exrve coa“ Ouro mtos aposta seed ca Ator a Noam esperaiça 
do avanço do vin. do o alarde tic da pa do por a escrita da oa fo trono vida como ecledade a não morrer com a doenç 

O lançamento do livo  demia do pero comsvirs por colorme Fio “Etr. Ao ser queiamado do: Comém lembra que a inte 
Agfa. com apenas cerca de. ano ao o male lcdeser mos em uma época de tram. bre ima, Fio dir “Es. Igincia coleira da socilade 
S00 exemplares nuerados.  doggaminado pelo vira Logs são cvizaiia, um tempo. reahdade tem vma doloo:  braer acosada pla esto 
simboliza o momento em. no tuo da pandemia bo em que a humanidade pri. sa face concreta muito forte. púder nepcionista. não de 
gue todos recomeçam a a ve toda uma cleuma de que sa decidir se quer contar 
ruir mato seguramente dos q o pipa do vira era. participando du ndo da na énca pela vacina explica 
cd e cultural À publicação. qu que quem era Jovem no. a erra têm alo & que. que é pal se encara À de. extência de imlsicatema conta com auíio da Casa veria aliado. lu aumeno . contrber na nos pepara ira da potica eae relações e uma bre o ira 
Bendita e projeto gráfico as. o temor er idos e Roso. ção para cs decida socio em levado gr de O jornalista explica como e 

Ara 

Soc lade ques mm Pe ação ta ia 
[E CR ep na a CV Da 

+ lançamento 
Livros dos irmos Clsar é José Carlos Ar. Duas obra que Hoje é 0 dade parabeniza M- dem polar a Ama qu cad dado Ga La no prepara de pasar o Nat Ao Novo pa o 
mo Rio de Janeiro, visttando o neto. a sino E “atra rea do Pot, dna Mara Sims com o ERCEANEEE EEE CAÇES é Ao Alado Vida 
one peniano Puniiiiccimas 
“Timm, hoje, para Miriam Almado, Mônica Gentile Thais Pinto foi sur preem- recentemente para oCais — Uberação ou não do Revei: 

Pala Valente. ida por ma irá Supame Dar Podes Branca, no pédia lou de Parucura, Segundo Gi maçe Ape rpia, mea ape oba tao o Beário Angulo Fu, da por cada do uau pib q plo Ash rir tenácia tl estreram ca dr dps arde fo Cita pride doca à pica Pura Alem tide  aiira dem coipede cds “Porri alpes Ale fe que let Pt e re o, o Cas Bar da Bodom ing que é dent ds ke ip qdo pr quem a Mimo dia lddo in asda percas 
eba grande estima 

Hoje parabenico ao noso Piza aciona de qu 
dezembro um Festivalde  icadas redescobirama. 
Músico, destinado à autores e, por meio do seu trabalho, 

fotógrafo colaborador senda, das [RSO Ark e decomposição inódise a” pasou  reaizar os onhos 
ratuá Fritas, por aua apro nom Seguidores que buscam o 
vação no Doutorado em” diponi euitbrio presente ou sua 
Sociologia pela UECE. “Ed ou tlvendas are Falo quem emende 
Jornale Lívia Barra O Cas Bar aporia em Além da mostra competti Até memo a exlgente 

que mara em Sheficidno novo destina apartirde va de canções com R$ Sm sociedade de Quixadá rec 
Remo Unido.stá passando dezembro deste ana. A Praia. em prêmio para as melhores ma da fala de notícias da 
gu dias em Foral. da Redonda, em lenpai-CE, obras ea melhor interpreta charmosa Nayara Bro Seu 
matado a staade do ama receberia nova sede do cha afestnalcontarácom repentino desoporecimento 
do pai Zeferino Bareia e os. tradicional bar cultura, um Show de artistas cosmenes, do cireúio precupa. 
Seus muto amigos. dos mais vinculados à bistê- do tradição de “Com a palavra Artinda 

O grupo Mem Brands ria da música e da boemia. rlorização da cena loca ca- — Prado: a festa do seu ami 
dá mais um pamonosen no Ceará. racterásica do Cais Bar desde verário 12 de dezembro va 
proceno de expansão é “Do Cai Bar original na a década de 80, na Poíade rias Xô pandemia?! 

Suyane Dis Branco realizou simoço supresa para sua irmã inaugura no shoppimg Pra de nice, pasando Iracema “Charmosa Liduina Veras: 
Thais Pato que trocou de dade A aniversariante apareca Red Mal, na Parangaba. pela mudança para avenida Sô dependedo Cover: faia encantadora aniversa: 
no ento oa alada do Cantor Fernando Amorim aprimeira loja deruada— Wasicaçios Sacro mas mador Camilo Santana rante de ontem. 


