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Transporte público está 
à beira de um colapso 

Transporte público por ônibus no país opera com pouco mais da metade da demanda 
de passageiros pré-pandemia e já soma prejuízo de R$ 16,7 bilhões no Brasil 

Urbanos), entidade que reún 
0, houve queda de 51% nas viag 
e able outubro. ECONOMIA: 

da NTU (Associação Nac 
metropolitanos no país 

Os dados são do anuário lançade 
que prestam serviços de ônib passageiros pagantes em ócibus em re 

fia CHINA: RISCO DE imita, cão aço 
“ornssio (ALOTE DERRUBA Szmzsme cuco ger 

E e BOLSAS NO MUNDO : 
Temor de um calote bilionário da Evergrande, 
uma gigante do mercado imobiliário chinês, 
derrubou Bolsas pelo mundo, provocando um 
mergulho no pregão no Brasil. ULTIMAS: 

O Governo entregou Com o aumento tec 
o Centro de Educação nológico torna-se fun 
Infantil Professor Genuíno. damental que a criança 
Erancisco de Saes os mo- saiba lidar com esas fer 
radores do Residencial Mi- . ramentas desde cedo, sen 

d equipamen. do que a educação robó- 
idadepara tica tem sido um grande 
O crianças avanço no Brasi, prepa 

de 123 anos -emtempo  rando para o mercado de 
integral CIDADES! trabalho. GERAL: 

RASTREAMENTO 
DE VEÍCULOS 

orpvs com br 
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DS OPINIÃO 
“Você jamais serálire “Comamor ant em 3 de ser 1906 pr José Mars Rrges 
“sem uma imprensa livre”. conquistamos tudo” Vendo Bois Poa 100) 
VEREDAS APR PRESA — oa Manda alan 06 -017) 

EDITORIAL Inovação em pauta 
snbins divulgado ontem (20) pela Or- 

ganização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI), o Brasil ocupa a 57º posição no Ind 
ce Global de Inovação (IG1) entre 132 países. 

O pais subiu cinco posições em reação ao ano passado, 
mas está 11 posições atis de sua melhor colocação, 47º, 
alcançada em 2011. A classificação começou ser publ 
cada anualmente em 2007. As principais fraquezas do 
pais apontadas no ranking são Formação bruta de capi- 
tal, Facilidade para abrir uma empresa, Facilidade para. 

Pesquisa: 
Lula 110% (Bm DE) 

obtenção de crédito e Taxa tarifária aplicada Os maiores. 
avanços do Brasi em relação aos dados de 2020 se de- 
ram nos indicadores de Crescimento da produtividade. 
mo trabalho e de Gastos totais com software 
Na avaliação da Confederação Nacional da Indás- 

tria (CNI), a colocação brasileira é incompatível com 
o fato de o país sera 12 maior economia do planeta, 
em 2020, e com a realidade de ter um setor empresa 
rial sofisticado. Para 0 presidente da entidade, Robson 
Andrade, os investimentos em ciência, tecnologia e 

poe mater, mus não podemos 

inovação são fundamentais para a competitividade do 
país no cenário internacional, De fto, é preciso traba- 
lharem prol de uma estratégia nacional ambiciosa, que 
priorize o desenvolvimento científico, tecnológico e a 
inovação para o fortalecimento da indústria, tornando, 
desta forma, a economia mais dinâmica, promove 
do maior equidade e bem-estar social, Somos um país. 
enorme com muitos recursos naturas e precisamos. 
tirar vantagens dessas qualidades para crescermos de. 
maneira saisatória. 

Não adianta tirar a mesa se não tem algo para colocar no lugar! 
servira sociedade ea posteridade 

ese 19 de setembeo o Jogar na lata o o algo que és. Numa lição de reto, os cursos de huma 
eicador Palo Freire, senciamemte bom as são em maior múmem enquanto o curas 
Se viva estivesse, estria , O Governa Balsonam não tem . de tecnologias são bem reduzidos. Montar um conmprometdo com oé principios éticos € 

tio de Pesquisa, pofsionalmente 
I mora é eee de "mto de pq a regia de pesqui ne. O bobonar. matado na ex 38 DP inoé grai: meios minis 
cid que enterrando trema, tem haror a Paulo 2 ca Educação mudanças no loco 
mundo é mula mal nos pac memo ri O patos peicipas da di 487 aa ado do Enem, iadim “ido € de corr cóniaenão baseados no movimento ia no financiamentos mal dona polca No Escola Se Partido sorgo ars ruim 

E e cao e oe cas estados ds alunos do, 24101 No sesta divida que precia e pao Brilo programa PISA Programa mon enretar várias ques na 4 et om me Iemacionl de Avlção de Alo educação To é fara, mas e 
ee ee o que Ema aaliação terna Sem ra que mara 
peteca mal que mede o nivel lucia de ua pastagem no oder com um da 

4 pedem Jovende 15 ano or meio de provas deleta, cfetamento inportare eia questo da a rmalemática e ciência emma senda que peca e revi. conquistar conceito 
Perante à opindo 
pública como em 
esa ombro 
Pequi nego dada nasce com 

ucodo  Frandado 
pura promo é 

vulgar pelos cano de comunicação dos 
pelos, a Imprena jo, rádio e tele 
re, acenda pla do pagador cn 
ane E mete à divulgada Como vedade 
comprovada em pesqua de opinião pobi 
da valente Svação única par indu 
letra penar que e votado comete 
Quem sh Eanciando as pesquias de 

end do ev presidente Lust Segunda a 
mou no plena do Supremo Tribunal Fe 
talo minto Clima Mede, quando anda 
da impalznt do ex presente Lula pelos 
calls da corrupção denunlada no periodo 
dos governos pelas, PE tem rgusos pr 
ane ado campanha ee até 024º 
og rápida concudo cumpanha e pesquisas 
do preso Lula estão sendo nanciadas 
pelo tears procedentes da corupção Po 
e cotar ecra devidos pes pal. 
co peeáiocontutos e Glnar Mendes 
Nos primo sele senado La 

a pesquisas negada vt ler do ticos 
de LO na prfrêciadoletaado naclol 
Ser qe e proeênca dos bravo sh 
lmplenanta o que afirmou Lua quando 
lie sro homem mat oteio mudo o 
“epoe ds escândlo do melo rpldido 
pelo ed dept eder Reto eo. 
Stuação comprovada pela Operação Lava bo 
mandando par presídios La Integre de 
ma mgantzação criminna pta” 

Para esa nova enpreitada de La, ae 
ueteros foram estimulados pes ministros 
do 67%, rupo de st togados do Supremo Teibural Federal, que revogou pis em se 
gundo Isto conldro Sé Mor uz 
pe, anula proceso e trunsderi utros 
pa a primeira instância judicial onde Lia 
conquer. Lda não é mais 
Ines em plena campanha leal à 
presidência da Repoblica. 
Ea sição elege de Lla ca como 

sopa mel andou e bela pesquiado- 
ras O inss estão agia se alimentando 
das penpectia, de poder, etoro de La so 
Padel Plano e beta dos ces put 
compara voltada corrupção, esponiel pela 

aplicado no. 
ms 

O 

param, levam. 

O quebradeira do no pa. Portanto, mp da cetanção, tm sido a 
ae Lua desce cu preso e pre motivo de prescupa 
ido bout do eietorado nacional rapa. ção dos especialistas que estudam É 
ando tes percent de 1. ds eita da pandemia ea soco 

de, As mudanças ocorridas no dia. 4 

completando 100 anos. 

O método Pao Erere nunca foi 
Dem aalido é sespetado O imésoda é mato 
bom mas é político por nature pos defende 
o conbecimento como lg ertadue A et 
ma-drita é por nutareta doarinadora, da o 
choque. En, o método nunca o completa 
mente colocado par funciona ea extrema 
reta ndo tem o que colocar no lugar O Balionaro por onto do busca detruir 
e nboconstrale Pulo Fere ndo emo segredo 
de tudo. Educar é um pro amplo aberto 

+ resertórios ds 
re 
Sueste é Cento Der 

que respondem com 
da geração de le 
pao, atingem o menor nivel des. | de o amo do maior racionamento 
Neue mesmo período, em 2001, 
o volume de água na represas era. 
de 218% na última quarta eira 
45/09), estava em 162% com 4 
previsão de descer 0% em no- “vembo.lo coloca a comunidade 
eo mercado em alerta porque o. 
dos conhecem s problemas de um 
apagão. Suspende » atividade ecombmica « 
produtiva, a população fica em desconforto e 

gurança pública, potencializando 

consomem eletricidade €, quando 
que os técnicos do setor elétrico fesejavam 

x danos à cade mental 
principalmente entre 

cm cada quatro sofe de depressão, enquato. 
rm em cada cinco etá lutando coeira» a 
sedade. Os dados indicam que os sintomas. 
telicianados às doenças dobraram entre to 
dividuos destes grapos em comparação com 
tempos precpandemia. E evidenciam ainda 

mente 
No mundo inero é ser 

empresários) 

Brasil, falta de água e apagão 

das regibes 

dade do 
Mou polí 

mais dependentes da 

cãos, Houve uma peca em 

Depressão infantil na pandemia 

relacionadas à pandemis” 

méritos na questão educacional 

A Constituição de 1988 estabeleceu a cha 
mada anos unestáia buscada no er 
o pé gratuta Um misto um equlvoc. 
O vitorioso pó o fim do overnos mtas, 
cara traumtizados om Imasões de Cam. Jo 
pu como fo da Univeidade de Brad À univenidade no modelo de autonomia 
al precisava receber doações da sociladel 

ex-alunos receber prole. 
re intantos. A autonomia he permite que 
Sigumas universidades sejam controladas por 
mas Durocracia e servidores quando devera 

a estagnação econômica porque 
* Segundo pontuavam - ve não 
tivesse parado o desenvolvirnen. 
o cennômico, logo não teriamo 
energia para suprr a demando 
Todo 0 Retorne cumerou e res 

de comermção 
“energética, Lampadas incandes. 
Cento, de alio consumo, foram 

tituidas pelas Aourescen: 
les, de mercrio, sódio e mais 

e, ao de LED, mah 
eficientes e menos consumido 
ras Ox equipamentos tiverem 
motores subrttuidos por pe econômicas é com Iso term se equilibrado a 

Beração com demanda energética 
do maior apagão da história do Brasi temos 
hoje mais fontes alternativas. sendo à pin 

consumido é indústria ou meumo negócios 

tds porem estar pisando 
Tom o tempo E acrescenta: "Air. 
abilidade é uma das principais 
e a fla de amigos na escola é 
uma constante Já os addescetes 
apresentam rise, solo e tê 
dio, outros sintomas depressivos 
que eequere mus atenção para 
que o adolecente não se devet 
mole por compico Já nos adul- 
os, mesmo em outras pesquisas. 
dade e depecsção foram as respos.| 

E, ic, decorrentes ou 
O distanciamento social co tempo prolon gado em cas aero à rotina de muitos, in. 

erompendo laços de ato « socaiidade 
fizendo com que crianças, adolescentes e jo. 
vens name mas necenstados de apoio Dl 
a importância dos pais estarem atentos e bus- 
Care dar o suporte de que precisam os seus. 
Alhos, buscando dsiogar e lteagr ai com 
“de, para que não se datam sovinhos « pos 
Sam telhor responde aos desafios existemes. 

ro de humanas é muito mais barato que um 
de tecnologia. Pós gradunr um proesor de hu 
ans é bem ma bato que Um de tes nolog 
A trio deveriam dar um peso mao para 
financiadores e profenes emérito, grandes 
realizadores, geradores de patentes. 

Se a extrema det queria mudar algo ra 
fundamental ter encontrado um educador com 
vês político dr para dentro do Congress 
convencer os parlamentares para fazerem mu. 

ss conitcionas mostrando que a auto 
om univertári teia que ser mudada sem 
meser no nulo público e grato. 

Se ele estão incomodados com o que te 
mos façam à mudança no conceito e ndo ma 
alsonta e no achincalhe, Rep, não dá para 
destralr o que e tem se não tem algo para 

no lugar 
Paulo Prete pode não tr a lembrança em 

se centenário que algu gostariam, Nem 
sr 0 em nem para o mal Seus apoiadores nc conseguiram tarde tudo à que po- 
dera ter dado, ese detrlores brliros não 
conseguiram, nem or artemedo, colocar algo 

diversa, ese custo torna se Inlacionário 
Apesar do Investimentos que se fz no se. 

tor a pelo menos 130 ano a primera 
ma hidrelétrica brasileira é de MO o ra 
tem dificuldades para avançar O setor ol in 
clulmente explorado pela Ilcaiva privada, 
depois etaliado é agora o govema ata pa 
privatizar a Eletrobrás, À enerda de origem 
Midreltries responde com 6348 da geração. 
raileir, seguida de 9,98 de energia edlca 
(do vento), 9% de biomassa e biogás e 14% 
sola. O setor care de Investimento, prin 
palmente para podermos prover 4 novas 
onte energética desenvolvidas (hélices pe. 
adora e placas solares) que recolhem outros 
clementos da nature no lugar dágua ex 

a pelas un 
que é dgua 

e conslderar 
mal agricutora outros fina e, 
tra dificuldade À população É 

ao que precisamos, com a maior brevi 
dade, aumentar ou investimentos mas fones 
alternativa de eletricidade. 

quando fat 

Senão houver ese apo, as crianças irão bo. 
car o suporte nas redes sociais, e poderão não 
conseguir super aquilo que somente a pais e 
educadores podem proporcionar 

Enpecalitas concordam também que 
redes social podem aereer galhos mentais 
sra quem tem algm car transtornos 
psiquiátricos e agravar 0 sintoma” segundo. a psiquiatra Renata Nayara Figueiredo, pes 
“eme da Associação Peiquiátrica de Bras 
TAPE)" pesso que tem transtornos mer 
a sã as ema Ver veis te outos Bates 
de risco ea rede pode servir de gtlhos men. 
al para multas cosas, por exemplo, nos trans 

E mais. º Uma pessoa que est triste po so consegul tal coa é outra pesa esti 
comemorando porque consegui. ou à pessoa 
que est riste e vê nas redes socas só colas as st também um gatilho de um pace 
deprimido ou anvos”: Por io é importante 
que os pas e os professores estejam atentos a Ja e dem as criança, adolescents e jovens 
a superarem a crise, om lilo e interação, 
paraevitar a depressão ea ansiedade 
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Politica 
Campanha. Como parte das ações da campanha da Setembro 
Amaro, a Câm al de Fortaleza ICMFog val ralar 
uma palestra sobre saúe menta! no próximo da 26, destcando 
a importância de ralar lgação de anstemos meat com à 

mento o se humano. O event terá como palestrantes 
e Pesos, a vereadora Enfrmera da Paula 

ua Tha. palestra conterá vetualmenta 

Câmara de Iguatu: Discussão 
gera reação da Assembleia 
Embate na casa na última semana vem mobilizando autoridades estaduais, 
com caso de machismo atingindo a presidente do Legislativo municipal 

A repercuanão da discus 
sto ocorida na lima sema 
a na Câmara Munkipal de 
gata chegou à Assembleia 
Legislaiva do Ceará (Alec) 
com esta tendo. notificado 
oficialmente a casa legista 
va do munkípio solicitando 
providências sobre posa 
Violência política solid pela. 
presidente da Câmara, veres. 
ora Elane Braz (PSD), O 
pedido foi enviado pela Pro 
curadoria Especial da Mu 
her (PEN) da Autemblei 

Eliane Braz é a única ve 
readora na Câmara Munic 
pal de Iguatu, Vídeo com: 
Dartlhado por ela nas redes. 
oclals montra a presidente 
juestiorando. o vereador 
owro da Barra “Você vai 
gritar todo mundo aqui” 
Enquanto “o. parlamentar 
responde: “É mulher, tem 
que falar mesmo Eliane . uma legislação que estabelece 
Bras compartilhou as ima. regras para defini, repete é 
gens, que trazem a alema. combater a violência política 
ão “gata não tolera mais. contra à mulher durante as 
político machista, acompas 
hadas pela legenda "Nós. eos polídeo e de funções 
vamos lutar! Mulher tem. públicas Conforme a Lei 
voz ativa, im ator 

De acordo com a nota da 
Procuradoria, nota 
Camara de Iguat em à 
Famdamento o artigo 36-G do 
Regimento Interno da As 
semeia, que prevé à PEM 
caber examinar  encami- 
nha aos gos compete 
tes denúncias de violência e 
lseriminação contra a mu 
lhe, O documento desses 
também que desde agosto 
lho, o ral comia com 

violência polca, contra as 
oh. mulheres toda ação, conduta 

do com a finalidade 
de impedir obstaculizar ou 
resriogir 0 diretos poi 
cosas 

À, Procuradoria Especial 
da Mulher da Astembleia 
Legislativa estará atenta dos 
cntos que configurem. no 
estado do Curi, qualquer 
tipo de violação do ee 
do mandato oi atuação das 

Senado debate esta semana 
projeto de Tasso que impõe 
metas para reduzir pobreza 

A Comissão de Constitui 
ão e uia (CCT) do Sena 
dio ederal va discutir esta 
semana o projeto de lei (PL) 
que cria a Lei de Responsa 
lidade Social (LR) pro 
posto pelo serador cenrense. 
Tasso Jerensat (PSDB), O 
PLS.M49/20, que propõe me 
tas para sedução da pobreta 
io Brasil em rés anos, che 
ou a ser pautada no plend 
Fio da cata em maio, mas a 
votação foi adiada a pedido 
das senadores, que queriam 
aprofundar o debate À pró 
xi audiência est marcado. 
para à manha desta quinta 
feira (23) 

O pedido para 4 audiência 
foi fio pelo rltor do pro 
jeto, senador Antonio Amas 
tava (PSD-MG), Duraote a 
dicusão do adiamento, em 

ação no STE A rei de 
ri ter partição de repre 
Economia e da Cidadania SPL SO provê metas 
pa redação da pb em Pr pda pelbcçã da 
ls cone prevê o eta, à data perl de pola deverá cr par 10% ca ia des 
“rea pobrra para 2% Após 
da ll dee coca à 
ada an, csabeecendo no 
vas metas de redução dos ia cs de pobres ea 
tera da população Ea SO, sepando dados da Site de” Indicados 
Saci do Insinto Bee no de Geograa e Eautica IBGE), 287% da população 
bra encontre na 
Pobre E comiderido rm 
“ção de exrema pobre “a qem dpõe de menos de 190 dódres por dia o que 
qual a aprvimadamente RS poe is em 2015. já os comidesados pobres são 
ques que vive com me de 550 dar epi 
Jet 6 436 mec vamo 
dane (Com informações ds igência Senado) 

rlenário, ele ct des 
do Supremo Tribunal Fode 
(STE que em abel deste ano 
determino o govermo oe 
tal à criação de uma “renda. 
sic cidadank ja purtirde 
2 À renda básica et pe 
vista mma ei que ol aprova 
ds em 2004, mas que não fai 
regulamentada Foro que 
motivou a Defensora Pub 
ca da União (DPU) a ajuizar 

Elane Braz (PSD), presidente da Câmara Municipal, é a única vereadora mulher d casa 

Declarações 

amente por scu espaço 
O preco de Iguatu, Ed 

(PSD), esposo 
O deputado Marcos So- de Eliane Bras, nlidariou 

beira (BD), so Nomar co... -se com a vereadora, rie 
vou ser contra todo ipo de 

enc contra au mulheres. 
por meio das redes soca 
“que aclonara a Procuradora 
Especial da Mulher da As 
vembleia para que de posio 
maus sobe o episódio Vejo 
com ma tritera € ind 
nação os ataques machi 
recebidos pela 

política e o macho são as 
nentas que mais impe 

paços de poder e de decisão. 
td rs e am im O 
NÃo da Clara Muntcipalen 
verga maciço 
A vereador agreste, ia & 

Judas ns mulheres que lutam AD immcstatocacombe 

Deputados propõem que 
escolas notifiquem pais em 
caso de ausência na escola 

Tama né Assembleia ando a prescoça do aluno; se 
Legidatia da Ceará [Alece) o aluno sao de casa apre 
o Projeto de Lei 36 sent fla, o responsáveis 
viado à casa pelos deputados. podem entrar em conto 
Não Gosta (PSB) e Romeu. com o aluno para taber 30 
ALdigueri (PIT), que inss. be a localização e itegrida 
o progra Estudante Fr e - eve a letaia de 
que ma escola da rede po Bica estadual À o 
entre es leem 
evasão escoar, parantir a 
Integridade dos estudantes é 
criar uma reação de coope 
ação extre equipe e pis ou . des entrarem ação pontuam. 
responnáves pelos estudantes... maiores a chances dese ev 

TA istiição do pro” ar casa de sequero mute, 
grama mostre como vm . abuso sexual < violência con 
Praga levante no” trios vulneráveis 

a coníri de atendi 
a reduzir os indice de aba eraddo escoar a nível 
domo das escolas” observe aciona. ocasiodada pen 
Não Cosa cipalmente pela pandemia 
enplica que da camid-19. Um estuda do 
Do so dem estidasic ao Faado de Emergência Inter 
“e apresentar na excl. icará.. nacional das Nações Unidas 
a secretaria da instituição em. para a Infância (Un 
carregada de enviar uma no... janeiro deste ano apom 
tiicação, via qualquer meio, . o número de lunar 
para um conta eletivo com. raram ae escolas em 3020 no 
sis ou responsáveis coma. . Brasi foi de 1,38 milhão, o 
cando o ocorrido que representa 38% dos ex 
Tarso deputado sa pr todantes em idade esc 

tica importante poi dá sos. Deacono com a publicação, 
pais ou responsáveis aciência o problema foi acentuado de que à ecnla está costro- — pela crise sanitária 

contato com aluno via noi 
fiação da escola fracas os 
responsáveis poderão entrar 
“cm contato com a autoria 
des para aber dese paradei 
to. Quando asts s aetoida 

à enssão escola, nad 
instrumento que pode 

es DIÁRIO 
POLÍTICO — SEDE 

Más companhias 
O sertanço, na ua simplicidade é pureza produz args 

de lida sabedoria Un deles ensina mai da que Livros de 
ajuda a degraça do pau vende ter seco encostados vem o 
fogo, queima o seco, e cao verde pecado” Ena tirada ge 
al tem ado urada para advertir penas sobre os ico das 
mu companhias, sem vid, um dos campos mas eres 
para companhas não recomendáveis em sido convisência 
om pessoa que daputam a memo espaço na vida públc. 
À Mimória Poltica do Beau, tem montado caos em que 
candidtos qualificados terminam fatalmente prejudicados 
por terem parceiros. alados e apoladores pouco chegados 
Rica política e ao respeito às institições Lideranças pro 
missoras estores em potencias sempre prjudcadosso 
dlidaturaa pemona portadora do negutivinmo, Um exemplo 

relacionado com à candiduura do Capitão Wa. 
ermodo Cear, dono de Viorosa carrera polca 

como vereador: depatado estadual e deputado federal oje 
representante de uma esperança de renovação lento de pe 
has condenáveis, Ma deve estar atenta para não Joga ora 
casa grande chance de governar o Ceará ve continvar pen. 
durado na modelo decadente do presidente Bona, faça 
de dis gumes ba par ele próprio, as mem ão boa para 
modelar o perl de quem sabe e comportar sem necemara 
mete aum experiências não recomendivei. 

Medida correta. 
ais uma medida a ser toma 
em relação ao plo de 2022, com a exoneração dos 
scrutários do Estado que devrão Cpu cargos alas 
Pela Li Eletora, s Ocupantas pastas esta 
deverão se afastar de em bri de 2022. Mauro Filho 
e Zero Abuguerque (PO) e Dlssi Diniz (PT), por 
enquanto, á estão avisados da quarentena, 

Evitando acidentes wa AsembicisLegidatva aprovada a destinação de R$ 130 mude prsa implantação do Programa Sinal, em arca com 
Dean a preta, para dotar odor muniipios 
de ação Bozo veta como que eo edad sedes em todos dl O vetado 
Eee por de patrocinada 
Parceria poderosa o cisrá é reerênca nacional 
a campo de energias pus: olreica e de hidrogênio 
verde, graças à parceria HIEC, Governo do Estado 
Assembleia Legidativa É um os poucos estados que está 
mudando à sua ata energética de modo evitar futuros 
apagões, assumindo com uma ação be planejada 
samguarãa dos novos tempos. 
CPI equivocada cars tee deputado do PCdoB, rica a CP em andamento na Remi Log: dever nr à CP ds Mas queer de pico od na pd O ae de da 
pes ego de Ae que den 

Contradição xo nada semana. quando is 

“olonao nãos ioroua elemérde, como parou ataques cota um esco método o cnc nt os aa imporanes mestres eiadores da Ode Fe 
cra comuna. Ma edueação não em pia nem 

Gqentreaspas? 
“É pelo malta coragem para vendendo [E repete reli dona 
des dee seo ceu fa ada Excepuado E Agir 

Mas informações de Fernando Maia: 
eai: fernandomaisoetadoce com br 
Mogdolernandomaia int, 
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CIDADES 
blade mo pe a Sea focam rn Pe de Fr dear qu O edeem 
ee es a ne 1 nição que cora aii e 1) cre Sr eae 
Tr fogao Lt Geo Man sc nb, De Tee Pes are Pr Ha Ca 

INTERIOR 
E 
Sem violência contra a mulher 

A Astembleia Legisdativa apeovou. na dlima quarta-feira 
(15), mi ua propos da deputada Era Amaro (PSD) 
na que de rspeo É defesa da mulher vitima de vilência no. 
Ceará Trataãe do Projeto de Indicação nº 215/11, que vis 
nte o "Programa Tem Sad”, prestando apo para que 
la retome sas vidas também, na esfera profa! Pros 
curadora adjunta da Mulher no Letivo, a deputada po 
ua que o projeta “oferece condições de autom ana 
porme de programa de qualicação profana deperação 
emprego é renda e inermenlação de mão de obra. mou 
Zando empecsas par dspanarem vago de contratação e 
oportunidades de trabalho par sms mulheres” 

Saiba mais 
De acordo com a justificativa do projeto Ceará se 

destaca negativamente no ranking dos Estados com 
mais registros de denâncias de violência contra o pô- 
Blico feminino, figurando no 7 lugar (dados levantados 
a part do consolidado de 2020 da Ouvidoria Macionat 
de Direitos Humanos). Érika Amorim (Foto ressalta, 
ainda, que o Projeto de indicação supere que todas às 
empresas terceiriadas, que tenham parceria com o Go- 
vermo do Estado, deverão prever percentual minimo de 
“5% das vagas para mulheres em situação de violência 
“doméstica e tamlir. “A reinserção dessas mulheres 
no mercado de trabaiho 6, tambêm, ressgniicar suas. 
vidas, trazendo por meio da autonomia profissional a 
condição de verdade ão esperada”, conclui eta 

Depende de Camilo Teor co à deputada sa Amo. “Agi.o pros sega pars a or o preemador Cam Sra ft pode ano pve à Ade por vol deb mente par pecção psi pregão 
Novo tramite 

“Também no do 15 desetemibro, Dia Mundial de 
Conscientização Sobee Lions começou a tramitr na 
Assembleia Legislativa o Projeto de Le 459/2021, de atuia 
a deputada Era Amorim que dispõe sobre a instituição 
da campanha estadual de senbização e conbute dos 
Jinfomas denominada “Agosto Verde Clan 
Turismo em Jeri 
A partir de desembro vindouro o Aemoporto Regional de 

Jericoacoara! Comandante Aristeu Pessoa passará a contar 
com uma frequência ária da Latam Linhas Aéres saldo 
do Aeroporo Intemacional de São Palo/Cuarulhos O Ae: 
roporo de ke é dirigido pelo Governo do Estado atravês. 
da Superintendência de Obras Públicas (SO) 
Saiba mais As nars Abs ASI, as nes vê io onto 
do sido mlo ton reg, sendo rar Aeroporto ca de 200 má ppa ad qe dif sema Ox Viga o 
decidi pl sa Et À doida Bão pa God epeaçõe ce apê do de ade é, ode pipe da Copan pe fi ur 
tura do aerea, ue std eo Lil Ne cet “ido no hun de nr. Ve port eo ee. road creuação de ni e mora no eo de empergo 
“pa aaa cn, 
Sefaz confiante 
A Secretaria Esta! da Fazenda, conforme anuncia o 

setor de comunicação do Governo Camilo Satan está 
muito confiante de que a arrecadação na capita interior 
vai melhorar bastante neste periodo conhecido como: 
“BRO ou seja a parir deste mês de setemim eatê o final 
do ano (dexemvo) Conforme a tur da Seis Fernanda 
Pao ar da pandemia da Co, oe vem 

caber impostos taxa dentro da regulada 
dec Que bon Torcemo o pel suceaoadiinbtras 
em noção estado não poderia er free. 
Mais informações: 
e-mail antoniovianaScestado com.br 
marcossarnivafcestado com br 

Vos 

Centro de Educação Infantil Menino 
em residencial de Fortaleza 

Situado no Grande Bom Jardim, equipamento pode acolher até 100 crianças em 
tempo integral, além de dar suporte a moradores de outras estruturas habitacionais 

p= pç rudstca pad 
cipal, como  fardamento, 
moda, kt pedagógico é 
material de higiene para uso 
mas dependências do CEL 
Denre or equipamento da 
unidade educacional, desta 
came cinco sa 
laboratório de 

e destacou a estrutura à ds 
Posição dos joven. “Acre ditamos que é através da educação que agente trans oca a vida da pesos. Se 
a gene fr olhar abria do id. eram pl rece 
e desenvolveu Com patça 
Joc sem ter iavestido na educação. “Eme Canto ndo dei e dear à nesbuma 
Cove puta Aqui tem o 
e ade mi Soma de ma geração que areia que 
a tegpareno) pub tem, 

O Governo da Ceará en 
tregou o Centro de Educa 
dão Infantil Profemor Ge 

(SME), órgão responsável 
por equipar coperar o 

José Sarto renaltou par. 
ceria entre Governo « Pre Tulsa Frnchco de les CEI dor moradores do 

Residencial Miguel Ara ex Grande Bos jar, Pole. Insuguendo 
mesa segunda eira (30) o 

de Cont 
Educação Infant Escola 
de Tempo Integra postos. 
“de saúde, arendn 
gem. pavimentação: 
oa, Além das Sarto raiva, recepção, sereá 

ala de coordenação bu: 
Juri e almonaiado. 

tempo Integral. O CEI M 
el Araeo 6% ela gestão estadual « um Miguel Arraes ado 
dos 305 da programa Mais . que nero melhor! enfatizou... crescimento da do Ce 
Infância, também contem Construdo em um terre: Estado. “Fortaera, nos dl do pro 
plará os habitantes do Res. no, de 670 tm”, cedido pelo . timos amor, cresceu dem s Infância, Oné dencial Rachel de Quests 
Alm do governador Cam 
to Santana (PT), acomp 
aharam à inauguração do 
cento educacional 4 pá 

Ns "Santana “evidencia 
papel social « educacional 

É a economia mai forte do Nordeste Mas do lado do 
coscimento, surgem a de- do equipamento par 4 fa obra foram exutadas pela manda, e ne estamos fa. mia que reside em sua Secretaria das Cidades, por. vendo” ponderou cdecumvlinhança Aa mes 

melo do Orçamento Geral agora trdo a oportunidade da União (Minitéri do de deixar tee Tile neste 

Executivo estadual, o CEI 
recebeu um investimento 
superior a R$ 14 bilhão As 

meita-dama Ondlia Santa. 
da (PDT). Desenvolvimento Regio: Além das atividades for- Centro de Educação Infan 

Durante à solenidade. nal). Com termo de ceu, . mativas, a crianças acolhi- tl para trabalhar e saber 
Camilo enalteceu 3 impor: a lidade sobre o. das no novo CEI Professor que sua criança está segura 
tância de equipamentos 
como o CEI para à dim 
nuição das desigualdades 
soci em futuras gerações 

Delegada negra denuncia racismo 
sofrido em shopping de Fortaleza 

equipamento passou para Genuíno Francisco de Saes 
à Prefeitura de Fortalera. terão cinco refeições diárias 
“oba supervisão da Secreta: e todo o material cedido 
Ha Municipal de Educação pela administração tmunl 

& sobretudo, se devem 
vendo: É Invest no agora Tone fetos na Conlat 

por meio de uma autoriza 
São da Justiça, disponível no. 
última domingo (19) 

Com a proibição, Ana 
Paula solicitou o auxio de 
seguranças do shopping, que 
à reconheceram como de 

POLÍCIA 
CiviL 

Barroso. diretos adjuata 
da Departamento de Prote 
lo sos Grupos Valheráveis 
(DPG) da Polícia Civil do 
Ceará (PC-CE), acuscu um 
funcionário da loja Zara no 

rata | 

shopping Iguatemi. situado legada. Conforme regiao 
no faltro Edom Querer. da Delegacia da Mulher, ao 
de ter cometido crime dera” retornar à oja com os segu 
cimo contra ela Segundo 4 tranças, o funcionário à 
vitima, na última terça-feira 
4), ol barrada de entrar 
no esabelecimento sob 4 
alegação de “questões de 
segurança” A Policia Covil 
acrescenta que do questio- 
nar o funcionário em busca 
de mais explicações acerca 
de sua conduta, a delegada 
foi impedida de permanecer 
naloja 
Para investigar 0 suposto 

crime, a comparação insta- 
sou um inquério na Dele 
gacia de Defesa da Mulher 

sentou uma postura delen 
ava e alegou qualquer tipo 
de prática racista. “Ele já lot 
logo dizendo que não tinha. 
nenhum preconceito, que 
tinha várias amizades gays. 
Jéshicas é trans. Quando ele 
fale imo, de forma velada, já 
mostra que tem preconcei- 
to Estas declarações foram 
dadas no BOE e ratiicadas 
pelo chefe da segurança. De- 
pois, ele pediu desculpa ela 
Tai da Moja extremamente 
abalada” revelou. 

de Feraless (DIM). O nado adia teve como ape apecede tdos om 
equipamentos de. registro de imagens para cucidar o sa. De atuo com a Se 

(SSPDS), apenas a adminis 
tração do shopping havia 
liberado as ieramentas que 
captaram ae imagens sem à 
necessidade de uma deter: 
minação judicial á a gestão 
da o negou a concesão do 
materia obeido pela PC-CE 

cretara da Segurança Pb 
ca e Deles Social do Ceará 
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NACIONAL 
Mata Atântca. A Operação Mt Ati em Pé, que ari sum qria eção deve amplo. 
número de frações e ações usando, paraiso meios reto, como as imagens por sté- 
es Arca, votada para o combate ao desmatamento ea recuperação de áreas degradadas. 

PODER, BssiSôfes 
es 
às 

Agenda livre pode indicar isolamento de Bolsonaro 
(A tm trt 

pesar de ter sido recebido amis 
osamente pelo premê britânico 
Boris Johnson, que té se descul- 
pou por ainda não haver visado o Bras, O presidente Jar Bolsonaro per: 

cebeu em Nova York que precisa polir sua 
imagem no exterior. Porque tefee um certo 
Isolamento sus agenda vasia de encontros 
com outros chefes de Estado e de Governo, 
que, a dezenas em Nova York. preenchem as 
agendas com reuniões bilateral 
Encontros bilaterais 

Bolsonaro marer encore rádios. nesta 
tea (1) com o presidente polonês Andra 
Doda e o secreto ral da ONU, Amtúnio 
Grs. 

brasileira 
Além dos encontros bilaterais com direto 3 

pose para foto, Boonar esteve na recepção “emeida pelo ermntador hrsero na ON. 
P: menor 

A ape vaso term ver tmb, com um 
mero menor que os bina 130 chefes de 
Estado e de Governo em razão da pandemia 
Carona na limusine 

Nos anos 1990, George Bush não apenas. 
recebeu o brasileiro Fernando Callor no 
hotel Waldort Astori, como seguiram jun 
tos para a ONU. 

old de doe, que o dobe das 15 els 
mos EUA. Nova York no chega 50 mil 
Sem 

de 3 milhões massó 
57 miles receberam do menos uma de O 
Brad já vacino quase 147 nlões de pese. 
Menos tempo 

A pela ai coa a Cod pad mora Vem Lá de deseo No de à Empaharacion começn e 7 de re 
Avida na planície 
O ex-ministro da Sabe Eduardo Paruelo 

almoça sino, ontem (30), no restante 
a quilo Dom Drica, na Asa Norte de Bra. 
Vea camisa soca gravata, em pet. Pagos 

| com ANRE BRITO E IAGO VASCONCELOS 
a conta de 0 seas é ft embora sem ser so 
Beco, nem incomodado Parecia à vontade 

dé ace Ive às 

90 milhões logo ali Desde bo do da de ga o Bee 
apl ea de 1 mal de du de vi 

“Democracia' garantida 
Nos amos 1940, apesar do fm da ditadura Vargas. poder poli ea definido ven 

à vontade dos “cosonéi no ierior. Era 
o cao de São Caetano, no agree pernam- 
bucano. Lá, mandava 0 coronel” joda Na 
primera eleição após o Estado Nova, ele destaco capangas para o trabalho, digamos. 

as, em média, por dia Mantido esse rima, e 
o ido aplicadas cerca de 90 milhões de does 
ao me sete 
Nova base eleitoral 
Após o Tribunal de Justiça do Paran ro 

heser o direto de os “amas não humanos” 
mestre advogados e por pensão, a er 
pectatia é quandoo TSE reconhece o dirt 
doa vo. 
Terceira dose no DF 

O governador aneis Rocha (MDB-DP), 
anunciou aplcaçânde doses de er (tece 
as doses) em idos aca dos 6 anos apar 
de quarta 22). Na segunda (27) er a vez dos 
musas pimids graves. 

e crescimento o pis pa gde Gita Es 
Pensando bem... 
tudo acaba em pica, mesmo que seja do 

tadade fondo ese 

asim, de "boca de urna”: ficavam nas prot 
idades dos local de votação perguntando 
aos eleitores se eles votariam no candidato 
do coronel. Se à resposta fue “ndo”, s el 
tores ouviam a “sugestão”, “Acho melhor o. 
senhor não votar não. É para não atrapalhar 
A democracia. 

Efeitos adversos não podem 
interromper vacinação 
Ministro da Saúde disse que a existência de eventos adversos não é motivo para 
deixar de vacinar pessoas contra a covid e que casos estão sendo investigados 

O mto da Sade, Mar cao se ns de und 0) que ento 
cd de retos adoece ndo é ooo para dar de vacinar Pemou cont à co “O 
ira vai mae de 35 lts de adeeemis À ee teve om li adheno € 
Ami cabe ar cus to advenos da vacas los cxiem e no do muchos 

“aspendr campanha de Er por rem tela tar a mudado 
santa tem que ear us Go parque mano par 

bes Unidas (ONU). Quero Coco à falta de oo 
vo de etados com o 

a pena da imuniação de 
alert tos recomendado 

E alemou. minis TO queocnereéquese 

apr Eri Cri EE Fm Et EE Srt 

você pode excorega na curva 
e sobrar O Be j aí muto 
bem a vacinação fadas as. 

EEE 

Fiocruz entrega novo lote com 937 
mil doses de vacinas contra covid 

A Pocrus amancio, oem 
0), à entrega de novo late 
“com 957 mil dos de vacina 
cota a cond: produzida 

(PN ao fm da sema, ta 
Jiando cerca de 46 miles de 
ses. O quintativos ed da 
ud eta vão il mados 
redida em que ocre 
eraçõe explico a Foca 
em mota A entrega reiça o 

oe demais paro. PN rate acontinvidade da 
Ninio da Sabe (MS) para vacinação em ado o pal At 

fim dese ama, a cru prevê 
ão PN 6 mile de 

done vicia cora co 19 
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Loterias 
E cm Elgg Seios sereno 

ever com rato te amora ia Ape 
ceestadoonimo E > LOTOFÁCIL, 4 2526 » 02,03) 

= 

O ÚLTIMAS E me 
China: risco de calote 

WBpocítica | derruba Bolsas pelo mundo 
N Temor de calote bilionário da Evergrande, gigante do mercado imobiliário 

MACÁRIO BATISTA 

Itinerante chinês, derrubou Bolsas pelo mundo, provocando mergulho no pregão 
aa VD dd É reu cuido dedo Remi a eme | O ima e am ct Lara teem ie a oia | torpe aan does ra fin pede puaR E Cam Ti | (pe de E punto "era area como | Ml cio der ai Eae se teto SE: 

Soa mçso geo da ri dn eai | Be O Boeapa pa Epa o demorar nda | o 
Po fd mr ts Ria CH po | O ds a ado 
Dorada apos Porem em | Setas Doo faca sa as deparo o a e e e is | 300 e Nanda E Pao teia 18 19 pa que SO arado | TOR 
Aberta a todos pasa discutir a 
relacionam so mto 

quentes regional e que se | mente 
municipãn que 
auditocas para 

Prefeitos, omunkários e povo em geral. | cairam so 
para anoar reivindicações. apelos, reclamo. eric quese- | (046) 
ão anuladas, tada elevadas «plenário na senão da dia 
30, E aim que a banda toca, anunca o presidente Evandro 
Letão, mio à vontade mese das de escolhas e ltagens 

Homem carinha ut de compleo habtcional da empresa Evergrando em Guagenou, na a polca Cesta vie, mas eae a vie (RS 13 tribo, informo 
credores que não conseguirá 
cumprir ox pagamentos de . amarei” para omercado. ci, o profeor reforça que. Jembra que a China tratou 0 6 gore ins es te clã do Li Benea 

Cautela capacidade “de “Ie: como um al d nc do tcogomis mam Poberio Dumas, proes- cia na pesto dos mic que. Comeno de Wang ed 
que a atuação é grave. capaz. nor de sconomia china do . compóem parte conserve. ascenao do Consenso de e Setran devota tea Ipe, recomenda cano a da da Evergrando, 6 quim. Tuibér ou sento 
a cr de 008 como rd. pecas "O mercado sá. WMPa (We inagemem coro am mao para neo 
dou aca de ane Levante. em púnico porque ndo sabe. Prod) espécie de dos doido império meato 
Team boleia. o genero cho lei tur, rss sem preta. "O po “Det que iconeç mer eta ra a ivo en, cu dg Cla 0 po verão vit delgoa ma ol com 1 Eovgrande 

Te setembeo de 2008, o. vero desera irei: iz. mun, pol pode tocar de  praeamene descarte fuso “snericana. eba Dumas Segundo dados le vida or ao. dz Dumas, atema de nero odeio Dre quebra ao reco. veados por Domas a Ever... “Não val ser Ce so ed dog excuios repsfiis 
nice insolvência de ré. grande Vem papel estrtgico longe de virar um Lebuman . pel dgringolada da comp 
dos Ibo sem ec... pas profs de lego ento Bh parque governo na No co peso, por Der sogro do Fe (o basco que Data o desen cinta nr lc” a ce da Enegrndo deverá 
central dos EUA), o que pro- mento econômico da China. piorar a situação da Bolsa bra- voc um cleo dosuni de A empre é reponsbel por AMÍVOS dai, aval os anal, 
pers e 1.30 cxprecdimcdo er Dimas est em alem. Pescconomis Rodrigo 2a 
ani pelo chiado de Baia venda em. moment, goverho va Pr dar, apesar de greve, 4 Err Ene Conolna ciano: . pega 33 miles de esa: mover a retratação da grande ão dee car cre lota da Levante, ra que, oe companhia. com venda de Francia oba 
ee meme, à Fgm Am de char a pec iv Dando de pe (Rcc 
de Teacios “uia bands poção com o paso vo pa via ento soc De OD rm cem 

Frase; “Neto não morre antes de vó”. pera e a 
Adágio popular para cuidados juvenis. 

anna | p dor do AM vira tá 
aim casei | Governador do AM vira réu por 
sos corra | irregularidades em uso de verbas 
Arrogância O Leão O 8) (Superior Tia rédeas pé e empre do enatameno da pardo confaçanahtuencorira a Ordem fla So Pás | nai de Ft) acto or Ho mb mp dedo ci E fee to. de que nica ia aliam ad Deere | aaa ds a Joc cep GU E a Pr ma pese quetmude  empetedeinro um PGR” (rocundai Ger. ropindoro pa paes o ecgrrerandor do fio de“ Noutopesadao retal Lntimaevata dao A OSS Púdotdo | da Ropábia) é ai ação co Cond, O famtoms É faso Wii Wi Ca am dO de um forno no pol” ops ncode ti | (pena cana o gore mr ds cada ct da, La o PSC E na sr ca de Ip obofeeimeam  aidexNioonmnso | do Anatces Wibon Lins quad ml goi dera a deco, Lina aro que “Acid Legal o e Sacode La (PSC) tranôrasado o em 4 pandemia A poa da POR au ncumções ado fo ada cem 12 vcs or, A ótica de fibra dia. À Case Hope oa. of ceçãs ps cia co ip Ds. | o aa asd Grandeza iniisimidoGomnodo | da nei mpndefis de dipena fel c dido. cria como Bei Promo. veria coa 45 Opa Edi sbioPalbem:  Contcosrtermthos | 9) sense mia at cena de Ciao do. Codinstrs doJpnmar pomar contnepanoei so dmariimanços | Aide que lia copa Gpea, pie ape Spies” A qui A Lig Hbenoiaruqeido  cameccnigio | cris Gu duo dir. (o ciniom ecmbesioão. beneoem faço demolir Lim cometer Mit eae pare eedibendo pac o o mafia da Poção dear ger: ada q alema troque; menta fem cas | peca CSA Ti bo ted geme. de Amara OEA re la 2 compras Beto fala dao Tegonáiio tbém 1 ida aero pocos. apso pesar Po 0 po era de tra 1 

proceso o vice-governador, no STJ por iregularidades indico de que praiquei qual. importadora de vinhos. Tiés 
los Almeida (PTE), ser quer lo iregular Agora eri.. ações policiais foram realra Análise De graça for all 

Analista de mesa dear Inernetgrtutae aces a oportunidade de epresentar. das para buscas  aprcemões. 
pesouomotee pau paratodis população minha defesa e aguardar com autorizadas. pelo” minkro 
pra poi; odo mundo crente Exa és proposta muita tranquilidade a minha. Francisco Falcão, relsor do 
Egrande quando está do Ceará Conectado, absolvição pela Justiça. Tenho . caso no STJ 
soinho:Todo mundo program lançado pelo 
Eprimeinoquando não. gorerrador Camilo 
chegou conenrente Sontaa, 

Mais informações de Macário Batista: 
o-mall macarobatistaguoL com.br 
macariobatista Mogspot.cem 
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Economia 
Transporte público está a 
beira de colapso, aponta NTU 
Transporte público por ônibus no país opera com pouco mais da metade 
da demanda pré-pandemia, prejuízo é de R$ 16,7 bilhões no país 

De agosto de 
2020 até junho 

de 2021, a 
iminuição da 

demanda ficou - 
entre 35% e 40% 

NAO 
EM DEFESA DO BNB E DO FNE 

CULTIVE 

PARA CINTA 

Seleção 25 de setembro 
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E ae spa ECONOMIA cem ic eta 

- EE Datafolha: brasileiro passa a 
REconoma | consumir menos carne e pão 

Situação é pressionada em razão da queda do poder de compra das pessoas. 
Alta da inflação e aumento do desemprego são razões que explicam a situação 

Queda forçada no consumo 
Once de nação a comido em 12 ess est pró 
imo de mas alta da alemação em dolo cho TP com deaque paraprodoe oo ar (5%) ci en os) les e dervados (13. Com na ão as ara, 8% dos brado era o consumo eee mento desde in do sr, com det “ue par care de o reger ace e eo No 
emo convi reseo conto de no como pra “absurdo, 7% coa como de Came emas ode rr ce e AG 0 de ee. 
eo e logue. Pão Fanta, Pl de fera e outros pls Apart com 4% de redação, Oto lr isto cómo rodo ema, esto sendo menos comuns por 
JA, 3% € SM da população, respectivamente, segundos Pega do Doi ada e 1 den O conmo de rag oro outros tipos de care e do 
pois legumeve vedras tambm te quedarelea e Ros ca entanto tbém se det o perca de evitado que due er sumetado compra dous iene (aa et esto Io pode indicar a set não de Hen da costa bla Ee Edno É erebido rodo na quenão ds rs: % das pescas auenaram coro do produto e 2% redutirm. O levantamento poa qu ão Dá pad Aee cn preta de Poda tom redução no conto de He amenos aa é leempegados A pende credo poda. ridad, todos com percentual 
abertura po dade ou exclaridade, todos com percent | “co ação da aa dos peço atuação também” press. epanesevrdrs inhame. morna da média de 5 
” dos alimentos. “Todo está o poder de compra dos mais A pesquisa também Ide a : - | mscmves perco pm, TST cu mudança po fa de 

pe de ação comp HA 19 ms de rs red € coca que o per 
Renda baixa, pena — Cenário ruim do ds a di O Jo é ler e em siação de fome no cenas ao alo meo nas 
Por fade renda, A perda de renda. rabttções é red o co Brad segundo dados de 3730 alias com tenda aca de 

ospercenmuala do atos causada pelo aumento do | “sumo de alimentos que ates da Rede Arda de Pesu des salários minimos: 67% 
meo ni familias com desempeogo na pandemia | consumos com mai re a em Scherania é Segura. prot como amo (29%). dos que responderam à per renda acima de de salários. também presdona o podes |  quênci” die a Alimentar e Nutricional. cares (31) ovos (14%) el. quis relatam ter cortado al 
mimos: 67% relatam de comprados mal pobres. | A dama de casa engrosa a (Pan). A comparação teve demados(12%) tum dese produtos Na fal 
ter cortado algum des. Judo mai fraco da onda. | Asa daqueles que perderam com 3018 (103 milhões) e- De acordo com a pesquisa. xa até dois salários são um 
produtos. a falta lê das Há 19 milhôesde bra | poder de compea cm 21. vela que do Pilões depor. Dtaala, não há grande d- total K&%. O percentual dos 
Trios do 4%. Por oc rosemstuaçdodelome | imuto em decsesência do sons amas mesa comção frença entre 0 pese! de. que reduziram consumo de 
Paço, destacam-se aba. no Bras segundo dados | aumento do deermprego na A pesquisa também idem. pesa com redução no co alimentos no que diz respel 
dama os empresários” de 2020 da Rode Beulera | pandemia. Atalgnee” são ticos queda no consumo de . muro de Rena alimencos na to À Região fa em 75% no 
678) O peroemacaem de Pesquisa em Soberania | tl de 14 miles de be frango, Came suína é ooo abertura por hdade ou esa Sul e HP no Nordeste 
75% no SM no Noe. e Segurança Alimentar 
deste Má renças também. e Nutricional (Pensa) EIS Ss oe hot (6) A comparção co 2014 Tee (87%): peeo (R— (10,3 mulhe revela que Arancs (29: pes que. ado 9 miles de pesto a 
ramo vero patio. mal neta condição Parão mete 73) eng” Goveros R$ 300 deve dr mente (9). aquela aliada 

IOF: taxação maior sem conversa. 
Scene ar leippa mou neta segundo ra (20) que 9 aumento do 0 (ipoco sore Operações Fiasco 
“para ampliar o Bolsa Família (agora com remake de Arlo Bra em 22 não fi conversado com a gra eli qe à uma dedo e 
OP cad nd tia qtas 1 co ora de ana rca or aumentar à same. rode tias beneniciadas pela rograma soc 

Culpa de quem? Só faltava essa Um grupo 2 gorr. Donde ano no Car, crca de flora de 

Po mento do SneDT. 
O montante representa 846% das 46129 vaga de emprego 
geradas no periodo no Estado. Pur stues, varejo (tai de 
To ml vagas), construção cel (7 mi) indústria (5 mi) 
doam os destaques ds aberturas no acumulado do ano. 
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: trotarubens gmail.com 
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Queda 0 Bs! per  erança do ra imunda de setções o vei ema pa o Estados 
Uns ne ação desta segunda (2) Apesar da conquista o 22d sul-americano, a dera 
por 381 para a Comb, a lima rodada do tomo conter, npaciou a porção base. 

Gustavo Conti será o técnico vio E 
ESPORTE 

da seleção de basquete “MB AMADOR 
O técnico vai ser o primeiro brasileiro a assumir a seleção após 13anos, [4 
subtitoindo Aleksandar Petrovie que comandava a equipe anteriormente | LOtOnia “Continue apostando Inssta perita e não desista A 

e e reias o escolha mos | Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual 
denxa tranqulos é confantes. 

A Confederação Brasileira 
de Basquete (CA) anunciou 
nesta segunda-feira (20) 2 
contratação de Gustavo de 
Cont pare dirigir a seleção 
masculina da modalidade O 
cariocade Al anosé primei 
toséenico nascido no Brasa. 
assumir oie nacional entre 
ds homens após 13 anos (o 
Ultimo fi Lula Ferreira) Ele 
subsitu  roata Aleksandar 
Petra, que esteve no co 
mando da equipe nas quatro 
temporadas anteriores 

Gustavinho, como de é 
conhecido, scumulará 
balho na seleção com o do 
Flamengo, ande está há qua- 
tro anos. O técnico fez parte 
a combo tenda nach 

Medalha 
Hoje na coluna um aluno campeão. Dano Barros é o 

seu nome Ele oi medalha de bronze em 3021 e medalha 
de prata em 2020, É aluno do Farias Bio ganhou as. 
medalhas na Olimpiada Internacional de Matemática 
p— u 

"91 

de 2034 em Par (França). O 
Bras ndo de clantco para 
os Jogos de 3021, em Tóquio. 

ne 012 e 016, como au. Gustavo lr acomular abalo na sueçã com a do pão, Ja, Juno do ata sina... ameno, que está no comando da equipe há quatro amos Rms o treinador tn 
dor da equipe feminina Toé 
Neo deção credenciado pelos H- e dois pel Flamengo. NBS pelo 
CE a reação de um so talos À ese do Flamengo “O Guaro é o prande Flamengo. À estrela Será no e um des na minha onde conquistou du ve. técnico da geração de met. em 25 de ovtuixo em ho- | TEMPOS BONS Quando ou jo arde Cah mono 

carrera. Desde que comece. es & Novo Basquete Bras. nadas bras e chego. riio a ser dtiido contra. | do pera o Demi copa do mundo de a o vejo como tenador de busque. (NH) e Copa Super (que. bora de termos um ecc. São Paul no gináio do |  ingoém d er preto me dá ma sonda dgles br 
de mas certas de based re oo to melho te don plo digindo 2 xe Morambi na capital paus. | temos quando no ooo de eds mondo. é de Borba 
Ypiranga e depot no Pal. do primero turno do NE) leão novamente Os títulos. ta O Rubro Negro é o tua | (jar preldenoncna, a lo levar o prog: dano [ambos de São Palo. foi tricampedo caroca e pr. conquistados nos últimos. bicampeão nacional é malor e Mr Luan rot, médio com a, ar no por quase 24 anosde creia... hou à mais recente edição. anos falam por w só, mus vencedor do torelo, com | Beto Santana e Bresquino jogando. E rm fi e do sia. 
ral com eme objeto. da Champloos Lesgue das . respeito ds alta de toda. nte titulos desde a edição No será uma rata cl Américas (equivalente à LJ a comunidade do hasquete 2008/2009. à primera dá o Basquete mundial é muto. bertadores ma modalidade). e todo o momo estudo arts história (Agência Bras) 
eauilâado, mas tenho cre Antes Gustavinho Já Baia za de que podemos entrarem . ido campedo pata e na todas “as competições para cional dirigindo Psaltana ESTE 
ig por cosas boas dest. O dic, Incusve,conqui | pa ts e pi 2 o cs ti 

tou om últimos campeonatos | EEE mam noobs e seua é maca cera mara oo a O treinador chega à se- do NHB: um pelo Paultamo | Ss 

tgrta de van. eder ter ERAGaP O; Map Vigente; | | Bs dm ro e o 
nano Máis Completo; Vil próprio; Eneamar” asc C7— aa] curdo par: cbn ava humrade com = 

GEE Ps 
a e: as NÃO É PROIBIDO All qu ioga o mo de nomes 

é “de pescas vivas em predios não faz eos oe potimânio 
péblico. sa lis probe pora prédio públicos u en. O Náutico, ao evalizr o nome de Melo Cor par su ináio 
o desobedca ali nenhum. 

ALEX SANTANA Quendo gue como bom ils, par 
o Mies Semana que é o ira do feel do Le dizendo que 

I fi E f ; ij li 
Ei ii il 

| 
RACHA DO CEL. HAROLDO fereleta é a cidade 7 ESC Erro ee Ee me do Edéi Mie, Todo sado um gap repleto de 

REA ent do esp, lis nc. 
Rs : =| | tais intrmaçõs de Shi Caros EE = ma promortas nc cam e 
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de Cidadania e Dios Humanos (CCO 
4 de setembro, por mei do Programa OGERAL SEE 

Educação robótica pode contribuir para a 
aprendizagem de crianças e adolescentes 
A robótica educacional abrange áreas como computação, mecânica e elétrica, e tem se tornado febre entre os jovens 

Nos últimos anos 4 tec- mando a atenção de adoles. profsio no furo: arma. 
nologa tem se formado um . entes e jovens À Base Nacional Comom 
aliado no mosso dia a dia, Além de ari a atenção é — Curricular (BNCC) reconhe 
seja em tarefas da trabalho . o interesse dos alunos para 0 ce à tecnologia na formação 
ou algo mais simples como. tema da tecnologia a robôs. . dos estudantes € eorça eme 
a utilização de redes sociais. ca pode ser uma ferramenta papel = Compreender us 
ou atendimento automático... educativa, com seusindmeros . ar e criar tecnologias dias 

0 aumento tecnológico. benefícios, como, por exem . de informação e comunicação 
toma-se fundamental que à. plo a melhora no desenv: . de forma ciica, significativa. 
criança síba lidar com lo. mento do aluno tornando-os. referia é éca mas divers 
desde cedo. À educação ro. mais proativoa Com aulas que . práticas sociais (incluindo as 
bóia tes sido um grande . exige do aluno muito raco- . cscolares, para se comunicar 
avanço no Bra além de ca... cânio lógico e criatividade na acessar e disseminar infor 
pote para o mundo virtual. elboração de navos peojios. ações“ produ conheci 
E robótica também prepara mento, rever problemas € 
para o mercado de trabalho. k 6 Quando eu cen protgontamo é auto 

Segundo uma. pesqui vi na vid peso e coleta” feita Sem 2020, plo melo tinhaBanos Miro 
rede vocal pilidoal, o eU achei legal O Agp em um a no do 
Unkedio. em sua erctra dear tim, podemos estar e laio amado CONCOIO de Criar Dre maes 
mpeg mano cade rbÔS, à minha cp qo do ae 
E perspctivas dos pró: CAbOÇA Gra pra Ser aim soc Atualmente 
imos anos, à pesquisa o! UM PASSALeMpo Mas. oempresirio Elo Me Co 
Bnsada na tas de conta da da ( Empr out ame 
tação nos últimos meses. A VÍFOU UMA paixão, cana do ramo sutcrmoblas 
lda cota com 15 prote. alóm do ser minha 
doem quase todos vm setore, . paixão val ser minha 
O prtloa! ecl profissão no futuro 3? 
Engenheiro de Robótica lide: Um exemplo dio é o da 
ramo topo dl. estodante Ai Fac que term 
“Quando falamos em robó- apenas 11 anos de Made e “Ee pode fzer vira ta 

tc itaginaeos logo aque. estudo robádca na Eno So res clas perigos € e 
les les de feçãoclentlca . pres, no bairro Aldeota... petidas que ds pecas. não 
lidade é que ela está muto. pouca tdade, a adolescente . que ds pesa vo penar em 
ema próxima do noso am crou seu própio Jogo e “alguna vo 
Blente soca. Pensando por. otra que tem bastante per... abemou Mask no lançamento 
ce lado algumas escoa sonlidae e vido defimuro. Com todo cume arunço & 
tbm percebido que a robótica. “Quando e tinha anos . mercado se prepara para e pode ver um poderoso io . ache legal o concede car. ceber profonas copacit 
irumento pesgógico dede . rs. ta minha caça era. dose Mio começa na nuca 
cado, À lecnodoga tada ná . pa der Wm pasadempo mas. lo sobótca que Irá peeparar 
sad de ala serve como um. Virou uma Pcdoalés de er. Ses alunos nov rehdade Aravo “docalanal cha minha pabxdo va tr minha or Due Lima 

Sociedade 
Ei serias 14 evare omopratcom 

8 
“ 

“Con uma bos alada eta na Ta uma pondo 
So, bed de Cara. era Cicdaram no condi bem decoud, fama Ary anda or Srta. vô poema da aniearint as Nata fa tea. Cala e Reu Duarte que ram de So Pano, e ata Ela Vaoe 
dim de mtv Ti napurdo na Hal Toda mad um ra Anes Brad emma. “olha e Marco Sal organizando uma eco para Gramado pas em breve A dupla A Carvalho e Marca do Campeonato de Beach Ts e peonato bene aco da edição Tim je para Dae de Pala Emanuel Mú cone Sa vit He Sula Lie Ana Bege, Mao Montenegro Sé Bete No pedimos 5, quem cuia olhada abesemita O tar bo spin memiemmceao  Rapidissimas 

Marcado par 1 de outubro, na lgrea Nona Senhora de 
Loves, o caamento de Sara Frota Salles com Mnior Já liberado pelo monto Christus lança nova em que ela compartilha os 
ande com recepção no La Maison. estimado povermador Ca campanha publicitária. conhecimentos adquiridos 

mio Sandana, o número de rlação mete amo de Alinada pela Agência em diferentes áreas, cole 
convidados para eventos, Apesar de existir há tanto — Bravo/B5G, a nov brando ese conhecimen. 
estarei reslizando cmo tempo na Prja de racema, — panha opresena deforma tas à misturadas cores que 
rembro a nos tradicional a jornalista só conheceu o iivertida, toda a dedicação e — geram novos tone à forma 
“Nate dos Destaques” clube na recente estam o carinha que fazem parta — ção bilingue no plana de 

Dart minha homenagem. rmetadolagia do Coléio para múdia, há veculação em 
Esmeraldo é homenso À Auociação de Lojistas que os lino a partida Jornal, rádio e TV, além de 
pela Pias eLdres Femininas (Ae. Educação Infant posam. buudoor e mídias digltais. Coma exposição "Sórvdo cm parceria com outrasin- a cada tapa do desenvolvi. “Buscamos celebrar com 
Esmeraldo 1929-3017" pelo iuçdes se unem para juntos mento, gar conhecimentos. esta campanha s rves 

rate cesar eturenide perrepirdetonls EESC EA Tê Mada Ca ri 7) sr mt to, JACTO E pe era Tae Siena ano Dara ds ra steam Mep ada. Aaron der pr e Criada goplna Gncanpna) Estando A A 


