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ÚLriMas: ESPORTES. NACIONAL: INTERNACIONAL? ECONOMIAS 

Vacinação: Barroso cobra 
governo sobre passaporte 

Ministro do STF deu 48 horas para governo federal explicar por que não é exigido 
comprovante de vacinação para pessoas que desembarcam no Brasil pela via aérea 

O avanço dos itens mais comuns que compõe o cardápio no acumulado vai até a fixa dos 27%, aponta um levantamento do 
economista Matheus Peçanha, do FGV bre: No acumulado de 1 novembro rango 

inteiro é o item da ceia de Natal que mais subiu O em disparou 27,34% seg aumento dos ovos (20,05%), POLÍTICA: 

MP para pagar CONSIGN ADO: Oposição acirra Intercâmbio Painel com indicadores. 
Auxílio Brasil de R$ . disputa pelo acadêmico com foco de pessoas com 
400 em dezembro diretório estadual na transformação deficiência auxilia 

emas: AUMENTO VAI AFETAR cotnsoerasa  cnisinoessio  cistsnoceri 
osgias a = 3 ] MILHÕES NO PAIS pelo deesudoscomfcoem  lizando um novo painel 

iecologacirandorma- para apresentar o perfil da 
] ligado à Capitão dão digital o Laboratório população cearense com Wagner) co grupo delnoraçãocDalosdo deficiência A inovação 

Os juros do crédito consignado do INSS vão subira  goversia Governo d Cesrá rece tem como bate de dados 
partir de janeiro de 2022; novatasa será de 4 mo, Panende sãos” Enade com 
Dara o empréstimo pessoal. ECONOMIA: Crará) POLÍTICA: parceiras ECONOMIAS Deficiência CIDADES! 
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SOPINIÃO 
“Você jamais será live “Com amor 
“sem uma imprensa re”. conquistamos tudo” 
— venenos ave Pera — nro ANOS 

Fado em 24d alem de 1836 or ee Mr Robe 
Venus Xv Pere 14106) 
Vanda aan (1086-2017) 

ecrroria. Malária e pandemia 
Fislabório Mundial sobre Malária, da Or- 
anização Mundial da Saúde (OMS), revela 
que foram registrados, no ano passado, 241 
milhões de casos da doença e 627 mil mor 

tes. Os múmeros representam cerca de 14 milhões a mais. 
de notificações e 69 mil óbitos, se comparados com as a- 
xas de 2019 A agência da ONU afirmou que a pandemia 
est por trás de 47 mil mortes adicionais por causa da falta 
de prevenção e tratamento durante a crise global de sa 
de, De fato, 70% dessas mortes são de crianças de menos. 

Tempo do Advento 

stamos no tempo do Adveato, 
em que o cristãos se preparam. 
para o Natal, Mas um ano sem 
que possamos saber se haverd 

condições de celebearmos o Natal na nor 
maldade, tendo em visa alnda os mpac- 
tos das medidas de combate à pandemia. 
dl coronavius, com o surgimento de va 
riunts, Mesmo com os esorços pela va- 

cinação, há ainda Ele rece pedradas "ga 22202 rm Parto Age, copia gaba 
Incerters. Mes. cspecsaçõe denis eo so ' le die que teve uma e com 
mou precisa e dá Natura, como dir face aco pveradr Edo 

E ms perereca potico: quem enrena hum pur Tea), que perdeu pra ol. —— DP calndinembo — dequimatio, somar a dp tocar vita 
Sid melho que Mor vem sendo que no poder fia e Bagado com m cn da MD da oca aa Pos euros à Botzato é Lda. Cratc  doa 

O Pede er e ada que não ut esc vi, dndo à en cem meio on dt eder que é md ge tutu além Xe pra 
LMOR dedo tao da puta presidencial de DR. ne deermbro achado com o camclamento cia 
ola palava do papa, potamao e Lala vive um momento par Lá. ds tas plc de evo a chegada de 

romeno mo Angels de 28 e gicaio co a chegada de oro à ca um janeiro necida por seram mé dera TAM de novembro far A pcs Bolina perde aa que Lda do com a conde il de o gera matas 
uma eortação de o, é porque Mor eh longe de er um cao. icudads para eta que Moro avance sab 

— spornçã para ido de cemro-eqer. O ao eoprads nclaorado Bona de 9H E e ehanos quere eo como extrema ea bém,“ Tala que va ver MD ça peca 
ânimo em melo às tribulações. “gue: 
mo-nos elevantemos cabeça porque pre 
cdbamente nos momentos em que tudo po- 
resete acabado o Senhor vem salar-nos. 
esperar por Ele com alegria também no 
cento da tribulações nas eis da vida e 
Mas como podemos levantar a cabeça, não 
non deixamos aborver pelas dificuldades, 
pelos sofrimentos é pelas derrotas Jesus 
Amca-nos o caminho com um forte apelo: 
“Tendo cuidado convosco: que os vossos. 
corações não se tornem pesados Vela. 
orando continuamente” 

Quando se tem f, é ponvel nos le. 
vamtarmos a cada dia, renovados pel e 
perança, pol à força vem de Det, que 
mo encoraja e oferece também o imo 
que precisamos. Sabemos do muito que 
emo à fazer. com o que há de postivo. 
com o que acuntçe a nossa volta Temos 
que olhe para como a vida pode ser va- 
lorisada, em cado atitude nova, em tado 
o que permite que façamos o bem a quem. 
preisa de uma palavra amiga, um gesto 
concreto, Assim ficamos mas leves e ev 
tamos à indiferença o desânimo, como 
ressalta o papa: “O que me faz sentar na 
polrona da prega? É triste ver cristãos. 
“na polca" Quais são as mediocridades. 
que ie paralisa, os vício, qual ão os 
vícios que me esmagam e me impedem de 
levantar a cabeça? E em relação aos fardos. 
que pesam sobre os ombros dos irmãos, 
estou tentou indiferente?” 

Sulbamos neste tempo do Advento nos 
preparar para uma boa celebração do Na- 
tal, confants de que Deus pode agr em 
nonsa vida, nos reeguendo para as boas. 
obras. Que cada um de nós possa reem 
contrar o sentido de vida mais humano e 
solidário, para que o Natal seja vivenciado 
como uma celebração de ft, esperança e 
caridade, acima, de tudo, uma celebração 
“la vida, pois Deus est comosc e somente 

C 

do dá para negu que = 
chegada do eu Sir 
o Moro à cena pot 
Celia nacional et 

chamando atenção 
“Aê o dia 11 de dezembro, le vt 

gerar uma tre de fts politics ao isa cinco capas brasas lu. 5 
cando se livro de auto elogio, a 
Edo pet e dando smograos 

por er dado raão ao eumagamento da política 

dedos que em 10 
AS da já esteja ara a 
mensão da quarta onda do 
Cord: no nos qua 

O eos da variante Omo. rindo. 
da Ática do Sl poderão aumentar, | 
fume, heguem vu cepa Ene 
quadro mito om cond à pese 

de cinco anos, maiocitariamente na África À Unitaid tem 
investido muitos recursos em encontrar soles que pre 
vinem é queiram à malária em mulheres e em crianças, 
Principalmente no caso das mulheres grávidas. que não 
podem receber um tratamento normal de malária E nes- 
se caso, em Moçambique, há um projeto inovador, ande. 
ama pla por dia fa com que as mulheres se previnam. 
da malária, salvando assim milhares devidas 

A Unutaid continua seu trabalho também na busca de 
uma vacina, que está agora em testes, também em Mo- 

Há vagas! 

Uma semana feliz, apesar de tudo 

bro chega e o Natal 
tá a, Apesar da pande 
mi, que co mudo 
ua vaga ou nda à de 

cneção tala A da aqu em 
Lisboa. No nal de seara pear da 
botao tivemos 5649 pos 
caos em Portugal e 2 more. Para 
ur pod de remos de der morto 
por di com dus sem eba sore out com um as é um nero 
mo lo. E a oa aca, Om 
“oo, está com male de vit cats 
a lenha. No Bea os meros já 
ndo do mas to ul como car 
MM pouco tempo: a eia estas 3 de deem 
Bo, ue 239 moto é 19464 ovos casos de 

e era e poa de put 

go. Essa conjunção não ntetesa Be a Lula nem Basanaro, 
Nena estada recente de Moro 

ta de mon Tebet te contato do PT 

a cara Mamãe deu Dano na Rio 
eleve roupa de duende ones 
od para a ea que ar a va 
rand A vor eta e mumde 
Dan pego acl com en 
e abono é Bo coa marra 
dão com tolos efe een é 
nodos o sema et ienquo 
lo Ro escolhendo a os pars 
Pemdora na árvore colocando ee emo, lg, e poa de o e 
o Sabem trago de flcidado? 
Era, uatamene ha. um 

be para a ama e age oo Wit. Vou tertr 
dr para eve dm rechos po fios muto 
Bom É uma ebrança que não pe no tr 
Na set fomos levar o to 2 parquinho do 

Edaado Sto que ada rá. poa tem e 
“oondos mal “pasado”; como uma ea que eu 
eo que segura e sl comendo na velocido 
de que aquilo ve ce adora, apos de er pra rtnçãs mai velhas O EduandoStimo et cheo 

“outra adiado, 
prado um parque de Nata. Wundeand. Lem 

que se vacinar es não lo 
Tam par receber a end doe 
Sem devida, eus são expontos 4 
ins ines que o imeniados 
im segunda e à leeira des, 
Além de poderem adoscer mais v 
Eno, tendem 2 ter o bi 
odeio para a eromavras cont 

cambique e outros países da região, esperando que em 
breve a malária seja uma doença tratável e prevenível, 
Noano passado, a taxa global de mortalidade da malária. 
era de 15,3 óbitos por 100 mil pessoas sob risco, A meta 
crade 8 pessoas. Ea situação tornou-se inda pior. Nos. 
primeiros dias da pandemia, a OMS havia projetado que 
o número de montes por malária durante 2020 poderia. 
“dobrar. Enquanto 1s50, espera-se que a sociedade e os. 
governos continuem a prestar asistência às pessons aco- 
metdas por essa doença. 

ace presidido nacionalmente ela deputada Ge 
Hotima, do Paraná terra de Mor, É sabido no 
meio da esquerdas que o partidos não gostam. 
de converar com Ge Lala está livre de em 
denações, ma o PT está condenado na opínlão 
pública mesmo cm deu nicho garantido em vá 
Pes estados Se Lda et line da Perl, a PT 
bo est lnda tendo Cleo do Paraná de Mot, 

r na ribalta aê 1 de devembro 
pois via aos Estados Unidos para trazer à 
Taba de volta ao Bea No periodo aguite, 
o Cmgresa pretende resolver a Orçamento Se 
cacto e encaminhar à votação a Proposta de Li 
Orçamentária de 3023 mantidas ao emendas de 
elos Tso tdo va depender da que o Sup 
mo Tribunal Federal decidir 
Se o STF aceitar à pacoe que à ierançs. 

do Congress apesentam para da tranopên 
emendas de relator jo condição de em. 

ei meses, au mena, dear tudo cleo sobre 
a passado, a raposas congresso terão o ai 
para segui o caminho que sim desejam em. 
Junho de 2023 

e do o será mal um Indica 
tivo que alguém poder ter chance de lr o nt. 
gundo turma de 2023, alem de Lula e Bolsonato! 

dra a Fado Livro, toda ocpudo e cho de en 
de ter ma mea roda ppt. Pamos por 
ele eo encamtada, ca que vo tr que 
tar pra ee andar pela. Não ento na ds 
aa ara porque é pr ts et e covid ou 
Erubado de eciação, Preco obter o 
cenlcao europeu. Mas fimo 0 fes de co 
“vid porque ala estiver voltando do parque quando Dana mando mensagem no What dl 
Sendo que vihamos bile para concerto de 
dé Rey à not memo present d Nata, À 
Ale Area, aqui em Lboa, que comporta mae 
de done mi peso e ndo me engano, esta o 
tado apesar do mar de gete que ava a teor 
do dos onde fa à Ave, quado hegamon o 
do mao orgao num lan estamos 
sado num eee ag, pet do plc, oi 
aberto Ao ir é uma coa diameter. 
dedo que ver um vide. Depot de at hora de 
concrio, Ande Rd ten encerra ia não 
onngaia, inda fe quase mea bora apresen 
ando mal números Ft magic. Um ut à 
música. Orquestra falo, cantores esptaul 
re nega, 
Então a semana fl ama be apesar a nova 

vaia le Naa para todos 

A quarta onda do Covid e os cuidados 

sl de que a traneiilidade él cas prvi 
“de da infecção é menor da que a ds cepas com. 
a qua já conviver Hand pasocupação o as eiançs, é agua pouco atingido pelo 
Cond-1. Enquanto a maioria dos alas ja es 

mad, imuntação dos pequenos std apenas 
Por mas descomfriel que sea, importam 

Ele poderá nos alyar Porto celebramos. dade de se manter o o da mixcar € ae cuando e Sendo vitimas. te é cad ndsiuo faser todo o pose para não 
com alegria o Nata “o dtanciamento pesa. para ent e É fencino encamra argrmentos se comtaminar + peinciaimeme, pars contar 

pose contaminação adoecimento para que competem  vncmação Se. vivo Aê vimeádaos na in têm o dever dese 
more À suposição é de queembumos Cor aritE neceáio, ndsecr à relação. im. pctage Senão oe para defesa d peôpria ida, 
de maner  puseo levatada no tal DONO pd estrçõs à emenda em lo que sa em repe da pess com quem cri 

dose de reforça. O quad é pos as pre 
cupa a essência de 20 miles de individuos. 

= Ano Novo é prestar mta leção pm Code possam tri mal 
ne cxolução do quadro pandénico 
pasa ao à re ob quo à resização (o 
não) do Carma Os pretos das cidades onde 
creno é de grande put lê dit que ao devem 

Dever, po exemplo, ser mpe “lido de frequenta esablcmems comer, 
idades esportivo e cura vó tendo aces 
So ted 4 apresentação o Comprovante de 
vacinação ou da realização do test de resultado 
mesito arcando com o e cuo) Por matr 
“He que posar lavar para não receber a va 
“na mmpuem deveria poder credas Iivremee 
em er a imuniado oi ta pesos poderão 
der as dimeminadoras € prolongadoras d crise 
teia dos comuni 

A co altura, premor 2 crisdade de saber 
qe 0 coconavras Omicron Já chego ao país “o, no er informação concreta sobe na 
Ieaidade ca vulnerabilidade dos diferentes gr 
pos ecos nose aque As pimeiras noticias 

em. Ae autoridade amtáias devem estar pe. 
“usando o Omcro e a posublidade de otras is chegar o ferro hn e 
der a quarta ond, Dose trabalho e orientação 
dependem tato a provdêncs que os goermos adotar paa gestor a poplçã gas cn 
postam decada cidadão Por mal ques faça 
Pu opera chegada ds dicrentos Tamil o vie atas, imo é praticamente imponel 
po at ds serem identico estão aan do em campo abro, a população E os lfect. 
“oa, ate de idemicadon sm trens 
O mama é de prevenção: Mehr deixar de ir 
a festas do que crer o tsco de - como oca 
dart ic ess - não pode ie 
nero rabalho que arame  sutência pro 
ia da fia 
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Politica 
Lnões. À Acconblia Legisata do Ceará lança hoj a Frente 
Pertamentar pelos Consêcios Picos de Manejo de Residuos 

ende requerimento do deputado Aria Sena 
yande ta é eras, furto com os municídos, as 

300 es hoje eles no Cear. Para a, é nicesário 
umenos da gestão 

raios! e estagual de resíduos sólis” dl ee O narimentar 
pertua que. no Cá já oram formados 21 consórcios núlcos 
6, as 184 meipo, 169 já estão consrcados 

Disputa pelo comando do 
União Brasil no Ceará avança 
O partido, resultado da fusão de DEM e PSL, une interesses conflitantes 

no Ceará, com Capitão Wagner de um lado e Chiquinho Feitos 

Um jantar realizado nesta 
segunda-feira (6) com o pre 
sidente nacional do PSL, Lu. 

ano Bivar, forças políticas 
local alrra aa movimento 
qões em torna do comando 
dia União Brasil no Ceará. O 
evento de ontem reunia prin 
cipalmente parlamentares e 
autoridades ligadas so depy 
fado federal Capitão Wagner 

(Pros = além do pró 
que é principal nome oe. 
apontado pela oposição para 
aiputar o Governo do Esta 
“lo conta o candidato a ser 
apoiado por Camilo Suntana 
(PT) e pela base governista 
O almaço reunta polí 
do PSL, DEM, PSDI, MDB 
ePro 

Na ocasião, Bivar indicou 
que o partido será articulado. 
por Wagner "Não tenho dl 
Vidas de que o Unido Brasil 
star multo bem represen 
tudo no Estado do Cear € 
usa e tras um pad 
calção do Capito em unkr 
várias lideranças a partido 
die ele "A fala do preiden 
te Bar nos credenciando ao 
Governo do Estado nos dá 
muita tranquilidade de que 
vamos ter um grande pato 
par lançar à précandidatu 
ra de oposição do Governo 
do Estudo: declarou, por ua 
ver deputado federal Wa er ainda di que tem “aco. 
Ihido” iegrantes do DEM 
ao grupo 

À dlputa acontece entre 
o grupo de Capitão Wagner 

“que busca no Uno Brasil 
um partido forte e com rm. 

cao exurese. Para qualquer 
lado que o Unido cla, sas 
inflsência no pleito de 
tende à ser expeesiva, levam 
do em conta O tamanho que 
a legenda em em seu nasc 

loca » capilar 

Movimentações Chiquinho fetos ditado 6 próprio 
para herdar o comando 
Partido, em pai com mo Vimentaçõs” prtndo “da tese do poveto e alados 
O enador Tato Tere 
(PSDB), que vem se raro almando dos Pera Gees 
do grupo poetisa nos vi 
Sendo Federal par are na 

de paca do fundo cleo. cumpanha dra do ver Par ser tado em 29 = € nado pcho Eduardo Lee Seje senador Chiquinho nas pras do PSD, abri 
Feto, que atualmente co. do espaço para Chiquinho made o DEM no Cear é 6 Fes san 9 mandato 
aliado ds força poverits. A“ mavimentação oco 
À uso o PSL é do DEM. dlapua pela na legenda no resultado vo Úblio Bras, cenário oca À jota o 
que em divers reles do al comandante do DEM 

Moro critica Camilo sobre 
gestão do motim de 2020 
e governador rebate 

O governador Camilo 
Santana (PT) e o exquir e 
exeministro da Justiça Sergio 
Moro (Podemos). trocaram 
criticas públicas neta segun 
eira (6), ap declarações. 
“e Moro sobre a condução 
“o enfrentamento aos motins. 
policiais de 2020 no Ceará 
Após as colocações do ex-mi- 
náo o govermador levou à 
discussão para as redes so 
nie rebateu. 

O precandidato Pre 
sidência da República pelo 
Podemos disse em entrevista 
que Camilo “rompeu todas e 
pontes” do governo estadual 
com os polias. militares, 
prejudicando as relações já 
Hripi, e que fato iniciativa 
para estabelecer um diálogo 
Com Os agentes que estavam 
meatisfitos À época, Mom 
comandava o Minitério da 

ustiça é Segurança Pública 
no governo foda: na gestão 
de Jr Bolsonaro, fo es. 
ponsável por enviar ropas da 
Fonça Nacional para alr 
no controle da situação no 
Cori 

“Caro, em cesposta, re 
traçou que diálogo é uma 
marça sa é dito ão se di 
por à compactar com atos 
criminosos” “Soube que o 
excministro de Bolionaro, 
Sérgio Moro, critico em em 
treta hoje que não tive dia 
logo com os encapuzados do 
em 2020 Logoele que velo à 
Época aqui e única aço foi 
propor anistia pars os crimes 
Sometidos. Não aceitei Dia 
logo é uma marca que car 
go comigo, sr Moro. Mas 
compactuar 

O presidente nacional o PSL, Luciano Bivar, se reuniu ontem com o grupo oposicionista 
O comando tão avançadas. 
da legenda é cedro es O 
cobiçado, entre Lili ar rosdo 
outrosfatores, 
por representar 
parcela 

considerável do 
fundo eleitoral, 
podendo ser 

decisivo em 2022 

no peincipal esperança o 
surgimento de um partido 

à polida 
de de fudo entre PSL, PP e 
DEM exit, e ne lo com 

no Ceu já deu decdarações 
tprantindo que será o pret 
ente estadual do União 

Do Judo do PSL. care 
o deputado federal Heitor 
Envie é hoje um dos princi 
ps apoiadores da peé-cao didutura de Wagner e 

mar aos partidos que a pente 
Já ten dise el a O Estado, 
magoa 
“Ota ferramenta impor 

turte de Wagner na disputa é 
e apaão do Erupo do prio 
de Maracanad aber Pes 
dou (PSD), induindosinda o 

perspectiva de o colega ao. deputado federal Dano Forte 
mir o comando da legenda... (PSDE). Pesca. pastor hs 
Freire, meses at chegou a. tório dos FG; também esteve 
acerar acondo com Capitão . presente no juntar destas 
Wagner para este comandar. da e discursou com crias à 
o PSL no estado, quando as. peões do grupo venia 
conversas sobe a anão com 
o DEM ainda não estavam 

Assembleia Legislativa do 
Ceará realiza última sessão 
itinerante em Novo Oriente 

A Assembleia Legidativa 
do Cear rela, a parti de 
hoje, a quara e ultima sessão 

da tua leitura 
no sertão de Cras. Aasim. 
como ocorreu mas três cdi 
sões anerioes, a programa 
ão tem imo com os ser. «o de documentos, educa 
Viçs mesta terça € segue até ção de tinto, entre outros, 
quinta-feira (9) encerrando . Sé de campanhas educ 
Com à sendo plenária. no pi. vas palestras, atendimento 
núso da Pra da havetude. odontológico e curso rápido 

“Tem sido muito graf nossa. À entrada 
cante podermos voltar à ter a e seta à lotação 
Contato e ouvir o posa. É permitida pelo decreto do 
sa reaprosimação: asim Governo do Estado, além do 
Somo  resbertura gradual. repeioa todas as recomen 
de serviços e atíidades eco. dações sanitárias À sessão 
nôenicas, só é posíve raças. pleniea da Assembleia 14 
ao avanço da vacinação em . perante, com à presença dos. 
nosso Estado. or bs, ref. deputados estaduais no mo- 
qo mais uma ve: não deixem. níiia, ocorerá na próxima 
de e vacinar Não deisem de . quinta era (9, a parir das. 
tomar as doses de refoeço. Sh, com votação de projetos. 

Somente a imunizç 
oa 005 track de 
vida normal que tam 
Jam, destaca o presidente 
da” Astembleis Legislativa, 
Erandro Leitão (PDT), 

Hoje serão prestados no 
local serviços de saúde eis 

25 DIÁRIO 
=º POLÍTICO — DEE 

Pesadelos do presidente 
Jur Bolsonaro dá sinais de preferência por outro gene 

a vice em 2022. O presidente exara inclinado 
à convidar o general Braga Neto, Ministro da Defesa Tl 
preferência eia como cana a permanent fobia da la frequentn 

inhados à Câme 
“os Deputados, a esta altura em torno de 15, batem todos 
os recondes no rule América Lin, Por esses e ouros 
motivos fica evidente que um nome oriundo da caserna 
daria a tranquilidade que dificilmente o presidente teria se 
escolhesse um civil, À questão se resume a restrita con 
fiança que o presidente deposita no Ministro da Defesa 
para aliviado now quesitos “conspiração e gro contra 
umpedchument”: Não obstante se anúncio não oflal tem 
preocupada or seguidores do presidente. Apoiadores se 
maniletam apreemivos quanto aos riscos de wma chupa 
“que ndo tenha um bom puxador de volos nas regiões em 
“Que su candidatura não tem bons indcos de acetação: À 
maioria dos seus aliado do *centão” alimenta à espera 
ade ver o senador Cio Nogueira como seu companheiro 
de chapa, argumentando que seria de suma Importância 
para a campanha, neuralirar a inluência de Lla junto à 

opulação do Nordeste, Por outr lado a miltrização do. 
Poder pode dar à olionaro conforto e seurança par 
Vermar; ma torna cada ve mao próximo as Forças Arma 
“asa guarda da democracia revindicada plo poder civil 

O MDB dá sinais de vida 
As vós dos candidatos 
o MDB nas elções do 
Viga do Car na Sra 
Grande e Bt, na Zoa 
SU do Estado, vem mostrar 
ue o esonadr Euníio 
Olveira não cometa feto 
ão eclrar que esco 
partido depois de todos 
“s contratempos pltcos 
eretas nos últimos «ma 
pls, está vo t estará muto mais Vvo em 2022. Em 
Viga derrotou a colação gotemista do POT:PT:PP. PS 
PSDB, em Baro o PSD da Domingos Fio. 

Refrescando memórias 4 propósito de 
Eunice tem comparecido a Insugurações de obras. 
para as quais fo o responsável pela beraçã dos recursos. 
quando presidente do Senado Federal Um exemplo 
foi a insugração do Hospital Regional do Sertão 
Central cujas verbas ee ajudo a Near, reconhecido 
publicamente pela governador Camilo 
O oportunista Cmungando com sstsesde jar 
Besonaro o oportuna residente da Fecomérci Lu 
Gastão ear Doje em audi pública na Câmara 
Mania de Fole para defender revogação di Le 
a exigdoca do pasapore de vacina para frequência no 
como, bares e etaurte que consider punição 
Mandantes de motins segundo o deputado 
Seimito Filho a CPI das Associações Militares só será 
concluida em 2022 quando o eu resitado terá influência 
“detoral, provando que os mois de poli tveram. 
mandantes. Há quem diga que esa comido fo criada 
para afetar das lições, mulitares adversários do governo 
O pecado de Sarto enquanto Cama Sata a 
confirma a ibeação mensal de R$ 6 milhões ara 4 
Sama Casa de Merda, deputada HeltrPétr 
cobra da Preta de Bota a Ierção de recursos 
reidos end pela Uno. Sata Cas o pipa 
cesto de atendimento peo SUS no Cear 

Geentreaspas?9 

Obama ex-presidente dos Estados Unidos da América. 

Mais informações de Fernando Mat: 
mat tonandomaiaSestadoce com br 
biogdotemandomia rp net 



Fortaleza, Ceará, Brasi e Terca-feira, 7 de dezembro de 2021 + O ESTADO. 

POLÍTICA 
Emendas. O ministro do Desemvolimento Regional ogério Marino ata hoj aos paramentares 
ds Comissão de ranspsênca, Fscalização é Controle do Senado sobre as emencas de relatos 
Oito fi chamado para tar na cas a peida do senao Senso Valentim [Podemos 

MACÁRIO BATISTA 

b POLÍTICA ENT 

Ceará pode ter 
reconhecimento facial 

ol aprovado pela Assembleia Legisativa do Ceará, o 
Projeto de Indicação 4113019, da atoa do então depuis 
“lo estadual Vitor Valim (Pro) - hoe na preétura de Ca 
cai O documento estabelece a obriguoredade da instala 
qão de câmeras de segurança com reconhecimento aca 
Seo Governo do Ceará aprovar, tornando-se projeto de e, 
a mudança vale para a concevionárias de administração 
“os terminais rodoviários que utlizardo  ecnologa com a 
finalidade de capturar procurados da justiça. O Deputado: 
estadual Renato Roso (Ps). foi único que voto contra 
a proposta. Ele defendeu o aprimoramento do debate com 
relação ao destino das informações coletadas, às questões 
da privacidade e sos preconcenos implícitos nos algori 
mos O reconhecimento facial, no mundo, est se revela. 
“o uma tecnologia q Ve muitas vezes leva aero declarou 
o parlamentar o votar contra o PIAU I2019 

Hator Fórrr pod a obrigatoriedade de passaporte de 
vacina. O deputado estadual Her Férrer (50 apresentou 
ja do li que capo sobre a obrigatoriedade da usa de 
crachá que Idmtfqum a sittação a vacinação por parto 
e funcionários, servidores e demais prestadores de senços 
o mb cs repartições públicas e de estabelecimentos 
comercial, industriais a bancários no Cear. A inicia, 
segundo o parlamentar, é uma importante medida santária e 
uma orma de incentivar a pla vacinação no estado 

Frase; “Se há obrigatoriedade. 
para que quem entre apresente o 
passaporte de vacina, deve existir 
também a obrigatoriedade de quem 
trabalha nos estabelecimentos 
e repartições apresentar o seu 
esquema de vacinação completo” 
Heitor Férrer, médico e deputado 
estadual no Ceará, 

Begoatndo 
O Ministério Público 
Federal (MPF) Ingressou 
com ação na Justiça Federal 
para gira a conclusão do proceso de lação 
eeglairação fundiária 
ls terras da Comunidade 

istnta daquela que 
pertence seu domo 
Setas. De acordo com 
a Resolução ae 857/20 
eleitores podem ser 
stendido de forma 
presencial em qualquer 
Cartório eleitoral do estado 
poa requerimentos dentro Guiomiboa doBoqueo Bo Ce de Are no nico 

decano vatepio Camilo anunciou 
Metropolitana de Fortalera Educação e ciência como 
(cê rioridades! O Governo. 

do Estado publicou ontem 
Invasões eita de de RS 4 mulhões. 
Com a demora 
na finalização do. 
procedimento po 

para bolis de mestrado 
doutorado, À estimativa 
“la Funcap é oferecer 600 

Instituto Nacional de bolsa de mestrado (24 
Colonização e Reforma. meses) 500 de doutorado 
Agrária (inca o territiio— (48 meses 
vem sofrendo ineasõs e 
interderênciade terceiros Na contramão 
Na ação à MPF pede 
que Instituto Uni 
sejam condenados ad. 
Andamento imediato 
ão procedimento, com 
Conclusão em prazo 

O professor Eduardo 
Conta Pinto destacou 
na CIROGAMES que 
a Petrobras está na 
Somtramão do mundo. Ao 
invésde investir em fontes 

raoáve mais limpas de energia, ia 
cendeu seu parque cóico. 

Desde ontem Enquanto isto, a dita 
Teve Inicio na segunda 
fera 6/2, 0 aendimento 
aoeleitorado em zona 

esquerda man o mais 
Simolto lêncio die 
desve e ouros absundos. 

Mais Informações de Macário Batista: 
o-maik macariobatistaguoL com.br 
macariobatist Mogspot.com 

Barroso cobra passaporte de 
vacinação nos aeroportos 
A decisão do ministro do STF estabelece prazo de dois dias para a gestão 
federal se manifestar. Ele considera que há “inércia” do poder público 

O ministro Luis Roberto 
Barroso, do Supremo Trib 
al Federal (STF) de 48 ho 
ras para o governo federal x. 
plcar por que não é exigido. 
comprivante de. vacinação 
para pemoas que desembur Eam no Bras pela vis érea. 
O megiarado” mescianou 
pedido da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Am 
via) nes sentido e citou 
Ciência” do Enecutivo em 
atualiza a portaria que trata 
do imgreso no pai. 

A ordem de Barroso oco 
rena ação em que o partido. 
Rede Sestenatubdade pede 
para a core obrigar o Palio 
do Planalto a adotar as me 
“las recomendadas pela agén-. Rede cita que diversas paúes 
ca reguladora para entrada. exigem o passaporte de va 
no Bra. Agora, os Minis cinação € que 0 Bras corte 
ros da Casa Civil, da Justiça rc de se tornar o destino 
“a Saúde e da Infrstrunra preferencial do trio ant 

Vacina À tese do partido que 
pedia à ação é que ape de 

Easos da covid-19 no pal. 
Na devida, Barroso 

bém cia o surgimento da 
ômleros, mova variante da 
“doença. “Plane da né do 
genero federal em revisar a 
Poráia nº 658/21, dor 
iminente de disseminação. 
de mova cxpa de Covil, 
dl aproximação das feias € 
de grandes eventos urticos 
(como o Carnaval), o reque 
rente pode lminarmente que 
OST detenmine a adoção das. 
medidas recomendadas pela 
Avis; resumia o mino 

“Aualmente, é necesario 
apenas um teste negativo para 
2 doença e a aminatura de 
uma decaração de que esti 
de acondo com as medidas 
nantárias etabelcáda pela 
autoridade oca para entrar 
mo Mrs. Na ação, porém, a 

o gave 
vo € o preside 

teem ido nepacinita 
Demissão O STF tem tomado inda 
outras deciões, nos últimos 
di, que dizem repei 

dltima quinta-feira (9), o 
ulgamento da, decisão que 
suspende a vigência de die 
pontivos da Portaria 620 do 
Ministério do Trabalho, que 
por sua vez publ a dem 
o do trabalhador que não 
tiver tomado vacina contra a 
cad. 

No dia 12 de novembro, o 
minto Lud Moberio Bar 
os, ro do casa, tende 

au pedido feto por partidos 

Bolsonaro diz que pretende 
indicar mais dois evangélicos 
para o STF se for reeleito 

presidente 
o indicou meta segunda 
ra (6) que, e for redlio em 
2032 e, consequentemente 
Banhar mais quatro anos de anda, usará emplacar 
at ds mimos exame 
ns para o Supremo Tribunal 
Federal (STE À fala acote 
ce em conversa com apoia 
dores na manhã de hoje em 
raia, € fot captada pelo 
canal Fc do Bei no Vi 
Tube “Se eu for candidato e 
oe rela pente bota mai. 
dois no inicio de 2025 À [no 
Supremo” dise o presidente 

À proces se deu após. 
um apoiador se referindo à 
Bolsonaro, dizer que sempre afmaa a outras pesos 
que presents que ames de . bancada evangélica na Câma 
morre. veria uma pessoa . ra dos Deputados, que leva 
engélica” 00 comando da ia um nome “erreimente 
Repobica. O presidente, en. 
tão o corrigi afirmando não. 
ser eramgólico, mas csólico — 
quem é declaradamente pro 
estante, no cx, é à primei 
cida, Michele Bobonaro. 
“Erangélico é mo Supremo 
agr pontua. aos Ao completarem 7 
ministros do Sopremo Tr 

da composição do Serem, 
mas em MODS Ricando Lee 
os e mao) e Ra Vi 

em outra) completado 
anos, rindo espaço para 

as idicações presenciais 
Recertemente. Bohonar 

conseguiu emplacar o nome 
do pretuteriano André Men 
dona, exogado ral da 
União, para ocupar tm dos. 
postos de munbro da Sape 
o, após validação no 
do. Mendonça já era cotado 
esa uma da 11 cadeiras do 
STF po menos desde julho 
de 2019, quando Bolsonaro 
afirmou, em um culto com a 

o presidente já havia tão xt 
to em emplacar Ksuo No 
Des Marques, catlico, pra o 
posto de ministro. Seguindo 
à cotéro de aposentadoria 
compulsória, André Mendom- 
Gasb deverá deiar o posto no 
STE em 2047, asim como 

A ordem de Lus Roberto Barroso ocorreu em ação enviada pela Ro 
A ação cita 

que diversos 
países exigem 
o passaporte 
de vacinação 

equeo Brasil 

corre risco de se 
tornar “o destino 
preferencial 

do turismo 
antivacina” 

de oponção e suspende o 
“dipontivo que podia a ext 
gência de comprovante de Vacinação na contratação na 
para continuidade do vinculo 
Se emprego, Além di, am 
é oa suspensa a parte da 
roma que considerou prática 
ancriminatôria a notação 
do carta de vacinação « à 
“eso por ja com pela 

Sustentabilidade 
ata da documento 

O cano foi levado para jul 
gamento no plenário Virtual, 
modalidade na qual vs ml 

os depontam ou votos 
eletronicamente, em neces. 
“idade de reunião presenchl 
após o relator e ou mino 
Alexandre de Moraes Edom 
Face Clemen Lúcia vt 
rem a favor da suspensão, o 
ministro Nunes Marques pe 
dl destaque do processo, « 
o julgamento promegrá no 
plenário presencial. A data 
A retomada não fo definida. 

Antes da dechsdo do Su 
remo, a norma do Minie 
fio do Trabalho considerava 
que consta! “prática der 
mlnatória a obrigatoriedade. 
de certificado de vacinação 
em  procemos seletivos “de 
admindo de trabalhadores, 
Assim como a demão, por 
Juma causa de empregado em. 
caso da ndo apretentação 
de certificado de vacinação” 
(Com informações da Agtn 
cia Brasil) 

Congresso Nacional analisa 
hoje veto às quebras de 
patentes de vacinas 

O Congristo Nacional se 
reúne he, em sessão con 
Junta, para deliberar sobre 
26 vetos que estão com o 
prazo comsitucioal de aná- e vencido é 16 projetos de 
dei (PEN), Entre ot vetos que 
podem er analicados estão Três propostas ma deea de 
side a quebra de patentes 
de vacina e remédios para 
come à pandemia (Veto 
48/20), Programa de Pro 
teção e Promoção da Saúde 
Menstrual (Veio 39/21) e o 
aceno tratamento de qui 
miotrapia por usuários de 
planos de saúde (Vet 41/21), 
Otros temas polêmicos são 
a privatização da Eletroras. 
Téo 36721) e a definição do 
crime de comunicação enga 
oa em massa (ake nova) 
de tentado ao direto de ma 
estação (Veto 46/21) 

O lider do PT, deputado 
Boba Gass (PTS) destaca a 
impoctância da quebra de pa 
entes de vacinas por causado. 
risco de novas variantes deco 
ronavirs “Estamos diante de 
um novo surto nesta pande 
mia o que est acnestecendo 
em varios paes. No preco 
mos da quebra de patents, 
para que vacinas e remédios 
Pons ser Esbrcados com maior intensidade para nossa 
Popelação Es veto precisa 

rbd: afirmou, 
Entre os dispostos veta 

dos da Projeto de Le 13/21 
estão à dispensa de processo 
Adiinitrativo para licença 
compulsória durante emer 
gência de sxúde pública e 
à obrigação de o titular da 
patente prestar informações. 
para fabricação de vacinas medicamentos, incluindo 
o fornecimento de mater 
biológico estenchal, No veto, 
o governo afirma que a pro 
posta pode tre v caos 40 
Fistema nacional de potentes. 
suscitar confio com a in 
ásia farmacêutica 
Absorventes 

Além disso, paslamenta 
esa bancada feminina já ve 
manifestaram pela derrubada 
do veto do presidente da Re 
pébica à dribução prati da de absorventes higiênicos 
femininos. para estudantes. 
de baixa renda, mulheres em 
situação de rua ou mulheres. 
apreendidas e presidiáris, 
Enire clas, está a senadora 
Simone Tebet. (MDB-MS), 
“A menina não pode ficar 40 
dias fora da sela de aula por 
que iso vai impactar à sua 
Escolaridade, a sua indepen. 
deneia econêmie” argumen 
taa parlamentar. (Com infor. 
mações da Agência Câmara) 
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NACIONAL 
ão, ma pesquisa a Detensra Pública o ode Janeiro mostrou que 1% ds inquérios so- 
Bre mois int de crianças e adolescentes abertos desde 2000 inda não foram cocâs 
Os aos oram coletados apar de aos da Polícia Coe do tuto de Segurança Pica 

com anoRé Brito E AGO VAscoNcELOS 

Petróleo não repassa redução de 20% aos preços 

PODER, BasiSôtes & 

funda dos senadores na PEC dos Precatórios. obrigar que toda decisão administrativa do od Apa que nd cm s delas. pro o poa por ão 
si pd e o prt dam Média do mortos calababio  Jeradores querem impedir = Câmara arlação prévia do impactos co 66 qem freedom Re co star que deve atos oca amena”. 

ENS Senna dE Oo pala” Noves fora, nada Besteirol da vez 
EEE O “boicote diplomático” dos EUA às Espalha-se a fofoca de que Bolsonaro quer 

cional do petróleo” À cotação está em que 
“a há duas semanas. despencando de US 
para US o bar. redução de ané 20%, mas 
à Petrobras se finge de morta, mostrando que ra mesmo flo o vinculo à “tação inter. 
acionar. 
Subiu, aumentou 
De onto lado, e o petróleo voltar a subir 

de US$69 para USS74. por exemplo, a Petro- 
bras ndo hesitar em aumenta eus preços de 

anteriores, a situação atual não fot debe quant joe Biden. que o decidi impuisionada por represamento — Cansiste em aão gastar com di psquidoes ia e hospedagers para diplomatas. Grande 
doo Canas à médio estaahar” come 
Ho de 200 desde o sábado (. fazendo o Brasiseguina com Em grande estilo ramo de paes eopeua que O presidente Bolsonaro «o ministro das Voema dr onda COS EUA US Comunicações Fibio Faia, amina nesta 
têm média acima de milmortes. terça (7). no Palácio do Pina, contrato 

do leilão do 5G, que tem tudo 
para revolucionar a vida das pessoss. 

epa o mjotái que é O 

O Pp, e Bd 

como vice o general Braga Neto, para o peo- 
ger de impeachment. Bobagem. Quem o 
protege é o presidente da Câmara. Bolsonaro 
precisa é device que lhe dê votos. 
Vacina contra raiva Em um mundo unde pessoss andam tão 
nervosas e prontas para a big, à Associação 
Branlera da Indústria de Chocuates anún- 
cão a produção de 511 mil toneladas do doce 
de jane a temia 
Previsão 

O Congresso reslia sessão conunta nes 
ta terça () para votar 26 veta presidenciais 
e 16 projetos. À Jd da base governista na 
Câmara e Senado é votar também a PEC dos 
Precatórios 

Nem pensar Com arg habitual, Perbras de dg nota demenindo o predet, pra a, em resumo, que ndo cota rede 
preços 
Ativistas no comando 
À Turma que desmentis o presidente é a 

que ameaçou “pensar com carinho” em mais Bumento, em detembe e 3h depola taco 
22% 
Ninguém tasca A estatal e comporta como se oe pv 
nada, alunando inch chefe de ado 

Aposta dos coronalovers 
de rêveso foram cancelada poe cs 

sa da mito, apesar de não se responsa 
ea 4º onda. Anão caso en more 
O jogo é impedir a PEC 
À Clmara nho se meteu as aerações pro 

Pensando bem... 
aê agora, as nica vitimas da variante 

demerom do Bra oram as estas de rêveion. 

Índio malandro 
O cacique Mário Jura fi eleito de 
tado em 1982, pelo PDT carla, é fez 

gravador em punho. cobrando 
promessas e compromissos dos politicos Coma causa Indigena. Mas, criosamen. 

te o deputado Mário Jaruna não nomeou 

perguntou o motivo, ee explicou "Branco entende malandragem de branco” 

Aprovada busca ativa para 
estudantes fora da escola 
Projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados deve criar a Política 
Nacional de Busca Ativa de Crianças e Jovens em Idade Escolar 

Um projeto de le apre dania. Como tem caráter a cr Deputados deve criar a 
Política Nacional de Busca Ativa de Crianças e Jovens 
em Idade Escolar O obje 
tivo é evitar à evasão dos estudantes JA propina em emo. 
raso escoar está numa “ituação alarmame Milha 
tes de crianças em idade escola já estávam ausentes io salas de aulas ans da 
pandemia de covid-19, e à iendência É que iso place “ignificativamente, devido 
mudanças soiao deco rentes da crise econômica argumenta o relator da ma 
tório, deputado Eduardo Barbosa (PSDI-MG). Ao apresentar o projeto, à de- 
putada Profnora Dorinha Feabra Rezende (DEM-TO) 

mostrou as estatísticas de 
2019, quando tais de 620 
mil extudantes abandona vada por clas a proposta 

autora propõe 0 recensea- 
mento antal; a formação, 
em estados e munkípios. 
de comitês Intertetoiais 
pára a busca ativa, inte” 
Erados por representantes 
das dress de educação, ae. 
sistênia social e saúde ea 
identificação de crianças e 
adolescentes que estão fora 
da escola vu em risco de 
evasão. À União prestará 
assistência técniea é finan 
eira a estados e muniei. 
plos para à implementação 
da política. 

“À proposta ainda será 
cada pelas comiuões 

de Educação: e de Const 
tuição e Justiça e de Cida 

Rio: 2,9 milhões 
compraram 
produtos falsificados 

Pesquisa divulgada aumento da violência e da nesta degunda-feira (6) criminalidade pelo Instinto Fecomércio Cerca de 484% dos 
de esqusae Anúltes entrevistados querem (lc). revela que cerca. mala campanhas e 
de um quo da lação adulta fluminense 
(205%, o equimlenie a pa E mulhe de pon. econoanda Para 29,2% dos 
comprou peoduto fai consumidores, campanha cado net ama rvemameniai poderiam 

do o dios do tree Rodo Gomes o 
nero de consumidores e do viço com 24% € 
de rode pts om 
da voltou do patamar pré 

mia, em 2019 (4.3 
Tite, degola de ae 

22,5%, respectivamente 
Ranking 

Equipamento let nico Eifcada duos 
ena mais consumidas de do ao pasado. Rslizada” forma Meg com 26%. mae dos Por roupa. co 

cv ço Ti e Clçados bolas 
mo RAS Sp 
po em Sa SS) pis Super o regutradoem do dedos (nferên ET cla de dados) pela inter O cmsamidociam perde times Ga) coma de questa programas de computador a dem produto pet que (155) respectivamente 

berrd rogesectio se at judica a economia. sabe Na sequência, aparecem 

ada Neo cam dee | acima” Dadas els 
qro comunicação ao | asám, muitos disem de músicas da internet Conselho Tutelar compe | o contenar comprando, (10,6%) brinquedos 
tente O texto aprorado É | disse Gomes em entrevisa (9,4%), relógios (9%). TV 
da veio teca. | à Agência Brasil por asimatura (8,6%). 
do poe deputada Rebnc | — Deacondo coma perfumes (74%). amigos Dias (PT pos pros | pequi 9568 derem. Esportiva (1%) ig de ta 1706 e | ado nbem ques mm (248) aa obese. | pegaria Crime cOSSM TO peçobaixoéa pri a(demiiicase RN) | Emenden quencom- cipairao apostado Por 

75.9 dos consumidores 
para a compra de produtos Prata no últimos me dez O entrevitados apo. 
“oram também a faidade 
para encootrr us produtos 
CISSA of de gun 

Um dado relevante é que, 
Constituição e justiça e de | para 47,6% dos pesquisa” —. disponivel antes do og 
Cidadania (todas as maté- | dos, o consumo de produ nal (102%); à questão do 

tos flsificados favorece o status (4,1%) 

de o artigo falsificado estar 



* Fortaleza, Ceará, Brasi Terça-feira, 7 de dezembro de 2021 » O ESTADO 

CIDADES 
Sn A Presa de otica ar, res sega 6, a marca de 10% poção ua com 
pe meros uma dese, au e nica, dv coa Con 1. Es pó nata ir aca de 18 
mt eres 1 9) TS peca das qu 9% já são om ds des o dose ado munizane 

à »8INTERIOR 

Assembi ia no interior 
Está tudo certo. Depot de apipoca, Lc e São Bend 

o, à Assembleia Legislativa do Estado do Cearã, através 
de sua Mesa Ditetora, das diversas Comiasões Técnicas, 
é deputados interessados estarão na próxima quinta 
eira, 09/12, na cidade de Novo Oriente. Os deputados 
votados nas diversas regiões circunvizinhas (Inhamuns 
centro-sul) é parte do Carii) convocam prefeitos; vre 
dores e demais lideranças para acurmpanharem está que 
rá a Última Sessão Inerane do Legislativo Estadual 
Censense, em 2021, Na fato os deputados Tin Gomes 
é Salmio Filho, que prometem prestigiar o evento Os. 
dois parlamentares, no Hagrante, com o tepórtr.pro- 
tagonizam bons mandatos por lo dever se reeleger 
pára um novo período na Casa do Povo nas eleições do 
Próximo ano, Anotem para conferir 

Ainda sobre a sessão 
Conversando com os membros do Departa- 

tivo da Assembleia, no caso, os. 

Itinerantes, os partamentares cumprem 
a pauta como se estivessem em Fortal: 

artir de segunda-feira, a cidade-sede 
recebe Inúmeros serviços do Gover- 

no do Estado e da própria prefeitura local, com 
atendimentos os mais variáveis e, todos, abso- 
lutamente necessários. O presidente Evandro 
Leitão e o primeiro Secretário da Assembleia, 
deputado Antônio Granja prometem continuar 
com referidas sessões ainda nos primeiros me- 
ses de 2022, antes da pré-campanha política. 

Décimo terceiro 
Depols de pagarem novembro aos seus servidores no. 
rimélo dia do coerente mês o Estado € a Prefeitura de 

tales confirmam para ou dias 10 e 15, respectiva 
mente o desembolco da segunda parcela do 13º Salário 

dos servidores da ativa e aposentados. Algumas prefei 
ras das mal diversas regiões do Estado também estão 
se esforçando para ta. Sem dsvda, uma boa medida. 
Mais empregos Ceará 
As empeias nereadas e ade ao programa Má Empregos Car têm ato primo dia 0/1 para resisar  adasro no ae hp alo empregue go 

Bl Dede julho último o Estado do Ceará cona com alegação que em como objetivo à soperaçã das vera lados asas condes ocalonsdas pela 
pandemia da Covid19 bem como gua mata scemo de popelação e melhoras conlções de vida 
Saiba mais 

O Programa Mais EspesgosCrará é gerido pela 
Secretaria do Trabalho « Empreendedociomo (det 
tem a expectativa de incentivar a geração de verdade 
0 mi novos postos de rabalha O Governo do Ceará 
at Bancar a metade do salário de um novo funcionário 
contatado por sei mese. O acrtáio executivo do 
“Trabalho e Empreendedoriamo da past já mencionada. 
Kennedy Vasconcelos, renato À impeenua os impor: 
tantes segmento que estão sendo contemplados co os 
deneficios do programa que ão muto. 
Passaporte exigido À parir det Mean para entar na Assembles Legais do Estado do Cear. er necemária a apre 
sentação do paespote de vacinação A ordem é do residente Evan Li, apolda pelo Comi à Co- iai; Sem dinda, uma detido que vis conoldar o 
pegrama de combat à panda do novo cornavirus frefimene no Esta Estamos atina 
Mais informações: 
e-mail antoniovianaficestado.com.br 
marcossarnivafcostado.com br 
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Painel com indicadores de pessoas 
com deficiência auxilia municípios 
Base de dados é resultado do Cadastro Estadual da Pessoa com Deficiência. Mais 
de 115 mil pessoas com uma ou mais deficiências estão cadastradas no sistema 

A Secretaria da Saúde do 
Ceará (Sesa) está dispont 
biizando tm novo pai 
para apresentar o perfil da 
População cearense com 
deicitócia. “A “Inovação, 
lançada na última set 

cearenses a desenvolverem. de pessoas cadastradas por 
iniciativas que promovam. suo e falta etária além de 
saúde inclusiva no Estado. 
“Eme painel vai posabil 
tar ão gestor público traçar 
estratégias 
é planejar 

do Ceará “Após a beração 
do IntegraSUS, iremos tra 

para nos tornarmos 
cada ver mais acesse à 
População” pontua, 

fe (9. em como base ações junto A partir da ferra- Como se cadastrar 

Css Exu da Por Comuni menta, é possível pulação que se e 
socde Sai saber, por exem- do pet 

dastro da 
ea pode eletuá-la a 

aforma Saúde Digital, 
soas com mais de uma 

Região ou 
Area Descer plo, que mais de 

115 mil pessoas 
que mais de 
de com uma ou mais def 
êocias estão cadastradas no 

ida de 
Saúde (ADS), 

sistema. Também por meio com uma ou mais pos unit deficiência só precisam 
dela, segundo 2 Sem, há a Ploe portipo faser um ânico Cadastro, 
Posibildade de “sceuar citocia Com deficiências 68- 1º fncica. informando to dados por Negido ou Área estes. dados, dastradas cl - vil. dições que a 
Desceratzada de saúde 2 geiormo” (ÃO CO OS aca: regras nação” mo 
(ADS) por municipios por miipal” po: sistema ideal mento e na org 
tipo de decência nda derd uber NO  oicaemenal. flção dor serviços e de vital auditiva, itelctual. com “mala Contor manhas de saúde, Para de 

ou mental detalhes. quais so aé rele me a perene de projetos da . nvcreves o cidadão deve 
De acordo com o titular — necemidades deste grupo Sera Mariana dee acena ostehtpe!faiga. 

da pasta da saúde, Marcos 
Gadelha. o painel tende 
ao aular gestões mun 
cipal e efetivos de taúde 

e que tipo de atendimento 
terá preco”, dest 
A ferramenta disponb iza, ainda. o quantitativo 

mais produtos ferramentas. 
ou. da pasta tender a ser adap 

tados para atender à de 
manda de toda a população 

Balé da Cidade de São Paulo retorna 
ao Ceará na 13º Bienal da Dança 

de cerca de 15 
aê da Cidade de 
retocas dos pal 

aaude e. gov. br postos 
“<om-deficlencia/á/inlelo 
realizar os procedimentos 
indicados pela página. 

bra deste ano. À coreografia 
de Henrique Rodovalho é 
inspirada no passinho, et 

co da Mel Iternciou do de dança que augl nos da Dança no Cear Em ms Be unha da pertéri do edi, o evento acao Rio de Janeiro, endo um 
ce dos dias 9 a 19 de devem mlatua de vários passos de 

funk, hp hop, bre kudu 
ro popping 

no Cinetestro São Luiz ds 
18 hora. Além 
nal grupo paul 
tem como atrações a obra 
de Rachid Oursemdane com 
o sacidiner francis Nalhan 
Paulino é à Cla Balé Bailo 
estresndo “Dançar Paulo 
Freire Em 20216 tema das 
apresentações gira em torno. 
da superação. 

A edição deste amo é muis 
duma das tradcionao béenao 
de anos impares, criadas em 
1997. O diretor da bienal 
David Linhares, explica os 
propósitos do evento. “Ao 

Este ano a XI lenal de 
Dança presta homenagem à 
dois nomes que fazem par 
e da história da Bienal e 
estão de volta nesta edição, 
o francês Rachid Our 
ne e o pernambucano Jorge 
Garcia. Além de Fortaleza, 
à Bienal Internacional da 
Dança no Ceará acontece 
nos municípios de Iupipo 

longo de todos entes anos 
da lena temos à propor 
ta de peopoccioar am novo 
público à possibilidade de 
Acompanhar à traetória de 
grandes. companhias, grao- 
des coreógralos, nacionais 

€ internacionais, asstindo 
ua obras em cn desta 
Com direção de Cassi 

Abranches, a Balé da Cida 
de de São Paulo apresenta 
nesta edição “luto dá um 

que estreou em out 
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Mianmar: Aung San Suu Kyi é 
condenada a 2 anos de prisão 
Tribunal de Mianmar sentenciou a ex-líder a dois anos de prisão sob acusações 

de incitação à dissidência e violação de restrições impostas para conter a Covid 

Um tribunal de Mianmar 
sentenciou, nesta segunda 
(6) ex lider civil Ang San 
Su Ki doe anos de pro, 
sob acusações de Inetação à 
dissidência é violação de res 
triçõs impostas para conter 
aCovid 
Inlialmente, apena an. 

cd fo de quatro anos, mas 
pós algumas horas é várias 
manifestações de repúdio 
contra decisão, oi reduzida. 
Pela metade pelo cabeça das. 
Forças Armadas do pais. O 
“perdão parar concedido 
pêlo regime foi divulgado 
Pela TV estatal, que não ex 
Plcou o motivo da redução. 
À core, no entao é oo. 

trolada pela junta que depôs 
Suu em um gpe de Es 
tado em 1º de Teverelro, o 
que levou observadores in 
ternacionas a descreverem o 
Julgamento como uma farsa 
O ok ex-presidente Win 
Myin, também deposto pe. 
o multas, recebe à me. Amd caçãs pls quais costa culpada Sa 6, responde po us nove mts crimes 

Questonados por agés “uma carta não ssinada cos. acontecimentos no pla O emviado des Nações 
cas de monclas Inernado- . seus nomes que lnstava pur Pubs ocean opus Unidas à Mianmar, Thomas 
ad, 0 porta-ones do reg. fes, estrangeiros à ndo ve- ões de defesa de detos hu — Andrews, exceto os pas 
me não delsaram caro que conhecerem Junta multar . unos como Ana irma membros da entdede à mpácio imedlato à decido. depots do golpe. Sus Byt e cional a ONG Hamas Rits considerarem a decisão um 
desta segunda tem sobre Su. Myint Degam envolvimento. Wah m podido a lbertação tivo, para Impor tanções 
Key. Detida desde fevereiro, e alegam que estavam sendo . da exi rinenavenae der. contra o regime A sentença 
ela raramente foi visa em mantidos” incomunicáveis, de o pope de º de fevereiro. demonstra por que à comi 
ico, € as clrcunstâncias o que Imposibltaria a ar. “As acusações foram ridicula. nidade internacional deve 

de ve clrcere amponco o- . iculação para a publicação . concedida como retaliação 2 tomar medidas tais firmes 
ram esclarecidas da cata. Ja sapos vila lideres populares, dime Ri. para apotar o povo de Mia. 

O Jgmento relzado em ção das restrições impostas. hard, Horey. especialista mar, negando à junta à te 
Naypya, ocorreu a ports. ho âmbito da pandemia de em Miaomar do think tank. cota e as armas de que des fechadas, sm observadores Covd-19 teria ocorrido em. Tatemational Criss 
Independentes. O advogados. setembro do ano pasado, “Portanto, os veredctos de 
dedefesa que vinham sendoa. durante à campanha deitoal . culpo + as penas de prio Nota segunda, um grupo 
nica onte de Informação so. da qual o partido de Su Kyt. não ndo nenhuma supe” de nove paes cem poder de 
bre o proceo são atualmem-.. a Liga Nacional pela Demo cid sobe a entrada de no 
te objeto de um mandado de. cracia (LND), saiu vitorioso. Motivações vo medos na ONU dec 
êncio sob a alegação de que em detrimento da Jegenda Para 4 áta comissária de ra omada de decido sbre 
comentários poderiam dee apoiada pelos militares. Os . Direitos Humanos da ONU, a des da juta de Mianmar 
tabilizaro pai detalhes da violação, no em". Michelle Bachelet. a conde”. à estidade o que a pela, tanto, ndo oram esclarecidos . nação de Sus Kyt “não tem. já inca oposição ao nho 
Acusações publicamente pela Justiça. mada além de motivações cimento dos miltaes como 

Além das acusações pelas.” Mianmar vive um cenário — politicas” e "echa male uma . povero Jeiima O adiamento 
e fi condrado cla” emas rc cm ques porta pas o dog pol Bo a TD po 
Susy 76. responde por. menos 1.300 pestas foram. cu Na visão dela, à decisão — fundamenta ileco que 

outros nove supostos crimes. mortas é mal de 10 mule- também val aprofundar a. somou o poder no Alega 
como corrupção, rude eli... ridas durante protestos con rejeição popular à tomada. to em agudo. Jnep Borel 
oral é violação de segredos. tra o regime, de acordo com . de poder “Os militares estão . chefe da dplmacia da Udo 
de Estado. Sé condenada por a Aociação de Ausência a tentando intrumentalzar . Europeia também descreveu a 
todos ele, pode pegar mais. Presos Poticos de Mianmar ou tribunais para remover. condenação de Ss Kf como 
de cem anos de peido. Também há um movimento toda 4 oposição, die Ba- Ens de motivação polca é 

Segundo à acusação de “de forte repeesdo à impren- chelet. “Mas ces casos não . reseruospedidos pela ler 
tação À disidência, os a livre, 0 que limita ainda — podem fornecer um verniz ção “Emis e inrmdiiona”” 
foi o deres civis estavam. mal a potabilidade de uma . legal para a egitimidade do. de todos os premios pot 
envolvidos na circulação de apuração independente dos. golpe e do regime militar” com detidos desde o pipe 

O presidente da África 
do Sa Cyr Ramphosa. 
de, nesta segunda-feira 
(6), que o pais começa sua 
quarta onda d pandemia 
Covid-19 em melo aos 

novos casos de infecção 
pa variante dmicron e ez 
rm apeo para que as pe 
sa se vacinem Asilo. 
mações são da CNN. 

O su aficano afirmou 
que os pa em ie 
lfcado e preparos para 
receber ea paletes “Na 
tim semana. 
ecçõs diárias. 

amenos cinco que OS 
vezes Quase um 

pas tomar “qualaquer me. 
dida adcionas neces 
rias para manter aa pessoas 
seguras e saudáveis? 
oms 

Nasemana pestda à 
OMS (Organização Mundi 
da Sade) ivo um alerta 
afirmando quea variante 
demleroncepresent um ico 
obama ae e pode 
decolar pelo terrtóios 
de ierene continenhes de 
forma sedeada entidade 

cod Presidente afirmou 
hospitais 

quarto detodos têm intensificado os 

vistosas preparativos para 

Pciocum receber mais pacientes 
dus semanas 
atri quando a proporção 
de teses postos eta em 
Parma pis para os 

al arc em a pos 
de vacinação e cb o sa 
de máscaras A Áfricado 
Saga em sprimentos 
suite de vacinas e temos 
estações de vacina intao 
di cm todas as partes do 
ps À cada da que pu e 
Aide çõe meta 
meto par a vacinação se 
a mecemádade ada ver ma 
gente Devemos regar 
o perna de vo de 
dar une Intimo em 
aber em qualquer ir. 
tação plc ou comercial 

O Como de Comando. 
Naconal do Coronavirus 
da África do Sul coovocará 
cama reundão “em beve, 
segundo o presidente, para 
revicar o estado da pande 

a, o que permitia ao 

fes inda um apelo para que 
demede vacina jam dr 
ulds as pubs mas ps 

De ando com a entidade 
em alguns oc a mutação 
do virus da Gov. 19 poderá 
ter pes como: Na 
semana panda. o povero 
laico alertou agr 
cd be iertlicação da 
ova mutação do vis da 
Cond, E como conte 
quina governos em viria 
rege do mundo param 
a colar barra pura der 
ou pas fica peso que 
doncticado pela OMS, 
Pa agência, porém. 

momento éde seção “A 
nem pecado de mutações 
e po algumas da quis 
o prepante por seu 
penca impacto na tre Hora da pandemia: ds a 
OMS, rc gaba pera 
reacionado à nova rante 
de procupaçãoda Emicron é 
alado como muto a? 

i ! , É |] 
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Helen atuem 292 et projetos de pesquisa deco na eião 

conselho, ee autorizou sete 
frentes de pesquisa de 
na fronleira do Brasi com 
Colômbia e a Veneruea, oa 
região conhecida como Ca. 
beça do Cachorro 

O general Augusto Helen, 
ml o GS (Gabinete de 
Segurança Instuclo 

por ee que permitem o aan o do garimpo de ouro em 
ma ão dras mal preser 
vadas da Amazônia O MPF 
(Miniério Público Federal 
no Amaronas abriu proce 
mento de apuração para 
mala ao autorizações as 
ads pelo inato também. 
ea segunda 

A deles feta po general 
eaabertura do procediment 
pelo MPE ocorteram após o 
Joenal Folha de S.Paulo eve 
lar-em eepotagem publicada 
o domingo (3, as anê 
cias dadas para pesquisa de 
ouro noentrema naves do 
Amazonas, um dos lugares 
mai comervados do pad 
Projetos 

Heleno é secretário exe 
tivo do Conselho de Defesa 
Nacional, Órgão. responsd 
vel por permitir o avanço de 
projeto de mlneação na a 
da de rontira, mu lágra 
de 150 quilômetros, 

Conto. representante do 

pelo menon, de ae 
olha de S Paulo tg 

a Lei SEMI é o Decreto 
AS OGRO, É legal autoizar 
a penquisallavra de minerais, 
na fala de fronteira, inclusa 
à Amazônia. Respeitadas à 
legilação e o melo ambien 
te, continuaremos a mupeur 
nostas riquezas pe bem do 
Braile do nomo povo: ai 
mo o minto, em posta 
em em uma rede so 
À ein" 664 detalha o que 

é permitido por a faixa de 
frota O decreto citado e 
lamenta lei À abertura de 
dum procedimento peelminar 
chamado notícia de Ft, foi 
“leterminada pelo p 
“a Repoblica ge Spinola 

O procedimento. afirma 
que a Tegião da Cabeça do 
Cachorro se caactria pela 
grande quantidade de terras. 
indigenas. sendo São Gabriel 
da Cachoeira (AM) o mun 
“plo mais tndigena do Brasi 

Secretário pede para órgão 
da Presidência investigar 
parecer anticloroquina 

O secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estr 
tégicos do Ministério da Sa 
de, Hello Ang pediu para 
a CEP (Cominão de Áica 
Pública) órgão ligado à Pre 
sidêncla da epública, ve 
diga parecer que contrai 
la o uso de mesicamentos 
do it Covid no SUS, O do 
cumento alvo de Ang foi 
chaborado por um grupo de 
especias e apresentado à 
Conitec (Comissão Nacional 
de Incorporação de Tecnolo- 
giano SUS), 
“Co revelou o jota o 

Ita de SPauo, a ala pró-co 
roguina da pasta comandada 
por Marcelo Queiroga tenta 
mplodir a discundo desta 
comido para manter mar 
gem ao uto de tratamentos 

Investigação Da po iva Ane o but en Aedo for 3 dos 7 pe Abe bien Bim pace 

seja “abastada” a publicação 
dE direries comtrbris à 
aplicação da hidrmvicoro 
quina” e ivermectina, entre 
outra drogas do “tatame 
to precoce; para cat leves. 
(ambulatorial) da Covid 

Em oficio obtido pela Fo 
tha de Saulo, o secretário 
pede que a como de ética 
páreo fitos apontados 

pelo grupo de defensores da Sloroquina é “adote a med 
“as jogadas pertinentes” 

A mobilização para barar 
o dee da Cone teve aval 
de Angoti « dessgradou o 
ministro Quiroga. segundo 
integrantes do governo. O Mi 
nisério da Saúde o procura. 
do mas não se manto até 
o ncerramento do texto 

Em mea à lenta de ho 
reunião. extroedinára para 
discutir nesta terça-eira (7) 
as dirico de tratamento de 
cas leves da Com. Em oo 
tube, termino emptada a 
votação sobre otero contrário 
aos medicamentos inefcanes. 
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MP para pagar Auxílio 
Brasil ainda em dezembro 
Governo prepara uma medida provisória para garantir o pagamento mínimo 
de R$ 400 às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil ainda em dezembro 

O govemo Jair Bobo 
(PL) prepara uma medida 
Eamemo Ke Tamílias beneficiárias do 
Auníio Brasil ainda em de 
temibro, segundo duas fon 
tes do governo informaram 
A Folha! O teto também val 
permitir que o governo def ma por meio de decreto o va 
lorena à ser pag em 
Ho o valor médio do Au 

alo Br EE RS MAL pago 
Hdmi del mas 

a penetre 
pus de no menos R$ 400 aé 
Fm de 302, ao em que de 
buscará ecleção 
À edição do de 

assegurar eue valo 
aque vem depende, pocêm. da. 
promlgação da PEC. (pro 
Posta de emenda à Conti 

“os Precatórios, que al 
fera regra de cleulo do tto 

O test também vai permitir que a povero dia por mei decreto valor extra a sor pag em 202 
TCU 

O Tribunal de Contas da 
nal com o programa social A partir de agora, o dr 

gãos "espontáveir pelo re 
de gastos (que ia o ava. União (TCU) informou que. paste “serão. comunicados 
ço das despesas à inflação) e vma auditora identico in... para sevisr on cadastro de 
também adino pagamento de . que já estavam reservados ao. dicos de recebimento inde. . beneficios. O pagamento do 
pare das dividas Judiciais da. programa Bolta Familia — . vido do Auxilo Emergencial ati foi encerrado no mês 
União contra as quai já não. marca das gestões petistas, . por 350 ml pessoas. O valor. pamado, quando os Inscritos 
cabe recuna agora substituido pelo Aus pago é estimado em R$ 100. no CadUnic focam tramfe 

à Brad Talbões: O dados foram di. rádos para o Auto ru, 
À PEC elaber um epeço “poe, a parcela seio! do actrdho da suditora vero der 

Ao analiar 4 folha de 
pagamento de abel a julho 
deste ano, a equipe de cal 

pagamentos deste mês se nd. zação encontrou caos debe 
n na prósima sexta feira. selcáios que receberam o 

(10), mas o Congreso ainda aula e ponulam emprego 
não conclui 2 votação da. formal em órgão público: que 
PEC dos Precatórios Havia. recebam algum benefício da 
o temor entre integrantes do. Previdência Social outro 

no de que a demora na. tpo de auto do governo, receberão. (com Informaçã 
ração da proposta ima. além de atuações envolve”. da Agência Brasil) 

plementação do do empresários e pessoas AB Mas covtõoo aus 
com CPF ieregulr om omiánco com 

de R$ 106 le ne 
mento de 

deve cotar prumo de R$ 3 
lhes ape para mês de 

eembro Pelo calendário, ou 
Na semana passada, q 

Minkério da Ciladana co 
de celular orientando de 
“volução voluntária de recur 
no recebidos indevidamente 
do audio emergencial. Foi 
do ercio lote a ser enviado 
este ano e 625 tm pesous 

à ampliação da programa so 
cial De acordo 
do governo, à MP va prever 
que o valor do Auníia Bras 
pára 2022 será definido por 
melo de decreto, que só po 
lerá ver editado ap 
vação da PEC e 
modificação do Orçamento, 
para ich a despesa dic 

Saque em poupança supera depósito 
em R$ 12,3 bi em novembro 

Os saques em caderneta de poopança tops os 
depósto pelo quarto mês seguido, segundo dados vlgdos plo Basco Cam 
deal neta segunda (6 Em sore plmio és 
nem é pagumeno do cum EE ho emergencia o esado fa negao em 127 Tb Fnta segunda a 
retirada Tquida da moda de no an ed pers de Jeni que leve a de R$ 184 bibões, pio tesutado 
E orem, os bas lero sacaram RS 294 B The da caderneta  deposa tara R$ 2917 bilhões. No 

amo, a poupança acumula capração eença” entre entradas sado) negativa 
CRS AN bilhões 
rei, o ado que É lodo 
Soma eo namo calda. permanee soe cão a R$ 1 trlhão no mês O estoque alcançou a murca pela pera ven Ra 

captação liquida ao longo de 
2030, que baleu recorde com 
RS 16 3eentradas uid 

Apos a chegada do virus 
pas em março do ano pas 
ado, à caderneta registrou 
valote elevadas em captação 
liquida nos mise seguros 
em comparação ao restante 
da série O auxílio emerge: 
cial voo ser pago no ini 
Go de abri e terminou em 
outubro, À mova rodada teve 
valor menor que a primeira. 
versão paga entre abril de 
zembro do amo pasado «nl 
cjalmente de R$ 60 e depois. 
reduido para R$ 300, 

Neste ano, o beneficio 
teve valor médio de R$ 250, 
mas ficou entre R$ 150 ou 
R$ 375, dependendo do ta 
manho da Família de quem. 
recebe. No ápice da crise 
em abel de 3030, a capta 
ão da poupança bateu re 
Conde, com R$ 304 bilhões 
O resultado ol superado em 
maio daquele ano, com R$ 
372 bilhões, o maior da sê 
rie história té agora 

Esta é a segunda maior retirada quda da modalidade no ano 
cm sera do an pesado, 

Nesteano a pospança eve 
resultados positivos apenas 
ate abri é flo. Em out 
bro houve retirado liuida de 
R$743 Bihbes e em sete: 
bra de R$771 bilhões. Des. 
de o nico da pandemia, os. 
testados da cademets são 

empactados pelo pagamento 
do audio emergencial 
Valores 

Os valores são pagos par 
“meio de conta-poupançs 
al da Caixa Econômica Fe 
deal o que ajudou a explicar 
o movimento de forte alta na 
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Econo 
R$5,690 (À. 15%) 
Balsas Na segunda-feira 

º O 
Délar fa segunda-era 

Intercâmbio acadêmico com 
foco na transformação digital 
Pesquisadores franceses e cientistas do Íris - Laboratório de Inovação 
e Dados do Governo trocam experiências de tecnologia digital 

A começo ente academia 
e administração pública pos 
bla o desenvolvimento de 
pretos de interes do Es 
tado com impacto res na 
aocledade Foialecendo e in 
cemtianda o desenvolvmen 
tor de estudos com foco em 
tecnologia. e transformação 
liga, o ei | Laboratório de 
Inovação Dados do Governo 
do Cear recebeu pesquisado 
de instituições parceiras. O 
grupo. rela pesquisas em 
conjunto, compartilhando 
conhecimentos e buscando 
aplicar “exemplos, franceses. 
o Bra Dem como o om 

No encontro, foram dis 
cando resultados de pro 
Jetos de pesquisa feio o 
planejamento de ações fotu 
Ta A reunido que vemos 
ajudou à fomentar a Inter 
nacionalização do fra, um 
eulpamento do Estado que 
fanclona como um acelera 
dor de ideia de Inovações 
Um do pilares diso é à 
pesquisa clemílica e, dentro 
desse contexo, temos co 
nborações Anernacionas, 
com universidades renoma 
das, e com pesquisadores de 
vira dee dibintas, o que 
serve como motor de pera 

“de conhecimento pura 
lero da Laboratório ev 
enca  lentisa-cheie da 
Tranmlormação Digital do 
Cear, José Macio. 

Macêda reforça aínda que 
ese pilar acadêmico é o que 
pomblita que sejam feitas horas descobertas e conhe 
cimentos, além de acoplar 
iso. dentro “ds soluções 
inovadoras que Íris vem 

desenvolvendo “Ema é uma 
maneira também de unir o 
Laboratório a outros agentes 
de dentro e de fora do pais, 
moutrando que o lei é co: 
nectado com universidades. 

etamente, fazendo tam 
bém pesqui finaliou 

Entheram prsents re 
presetantes do Tri, da Pu 
dação Cesrense de Apoio ao 
Desenvolvimento. Cem 
(Funcap), da” Universidade 
Federal do Ceará (UFC), do 
Laboratório de Pesquisa Apt 
cada em Ciência de Dados € 
Inteligência Artificial do De. 
partamento de Computação 
da UFC (InsighuLab), além 
dos, pesquisadores. france 
des Engedert Mephu Ng 
o (Uniecy Clermoot 
Auvergne) e Sabeur Aridi 
(nveraty o Lorraine) 

A Fancop tem Inveti 
na pequa e na forma 
confirma anúncio feito pelo 

governador Camilo Santana 
o último dia 3 de novem 
ho, de olerta de 1.100 bol 
sas de apoio à pesquisa no 
Ceará com Investimento de 
R$ milhões 

Representada na reunião 
pelo “diretor d 
Tome Soares, à 
aponta também ne 
cimento de parcerias lvan e 

“com à presen 
ões reconhecidas 

expertise na França que pode 
der molo para 8 pes 
quis aqui Anti, crase 
uma moblidade entr pes. 
quisadores, entr os alunos, 
É oa projetos naturalmente 
ganham uma vodunte mao, 
ima profundidade” maior 
celebra o diretor 

O proleuor e pesquisa 
dor Sabewe Aridi atua com 

de bg data e intel 
ência artificial, é die que 
da pesquisas realizadas pelo 
rapo envolvem temas fun 
damentas e consideram a 

ação em Áreas diversas 
» al 

estuda pontuou fo de pessoas de cul 
tara diferentes estarem ra 
Palhano juntas ada a co 
precndermos um ses outros e 
aumentar o combevamentos 
em clência. Tdeamos 0 pro 
jeto há si amos ea é uma 
da mus reune que reah 
ramos para discutir ou rel 
tados do trablhos. reforçou 
gude Mepho Nigro 
em onte com tr 

Porto do Pecém atinge movimentação 
de 20 milhões de toneladas no ano 

Pelo quarto mês seguido 
mai de dis milhões de one 
ludanforam movimentadas no 
terminal portuário do Pecém 
vembro dese ano, os desem: 
Darques somaram 1556667 
toneladas e os embarques 
alzaram com 740739 tone 
lady No total retro sea 
movimentação de 2.297.396 
toneladas (8) o melhor mo 
vimento mena á registrado 
mo Porto do Pecém. 

O resultado representa 
am ereicimeno de 10% em 
relação do mês anterior (ou 
tubo — 2095/48 tone 
Tudo), Na comparação com 
o mesmo peciodo do ano 
passado (novemro/2020 

TABA294 toneladas), a 
percentual é ainda. maior, 
aprondmadamente 56% de 

“Como fechamento do mês 
de novembro, o terminal or 
ui cearense obteve um re 
sutado histórico, 20405383 
toneladas “movimentadas 
ente janeiro e novembro de 

Grescmeno fo de 41% em reação ao mesmo pera de 2020 

Movimentação Mensal 
Julho/2021 = 1.621.442 toneladas 
Agosto/2021 = 2.161.698 toneladas 
Setembro/2021 = 2.190.896 toneladas. 
Outubro/2021 = 2.096.848 tonetadas 
Novembro/2021 = 2.297.396 toneladas 

2921 — crescimento de 414 
em relação so mesmo pero 
do de 2020. quando foram 
movimentadas 14456128 

toneladas 
“Estamos vivendo o me. 

hor momento da história do. 
Porto do Pecém, desde que 

do mom termica foi inau 
gurado em março de 2002 
Moeimentamos mais de 20 
milhões de toneladas de car 
ae em one meses de um Ano que sinda tdo acabou. 
Ou seja, já superamos o nos 
so melhor am e emos a ex. 
pecttva de fechar 2021 com. 
Tais de 22 milhões de tone 
ladas movimentadas; afirma 
Dando Serpa presidente do 
Complexo do Pecém. 
anulada de 2021, os embar 
ques someam GSIATS 
toneladas — crescimento de 
37% em reação ao mesmo 
periodo de 3020 Ganínor 
ZO2O: 4788666 toneladas) 
Há ou desembarques total 
raram 13821908 toneladas, 
aumento de 43% na compa ração com os onze primeiros 
meses do ano pessado (a 
mor. 2020 9669462 tona 
das), confirmando, portanto, 
a vocação do Porto do Pecém, 
Como portão de eotrada de 
Cega para as regiões norte 
nordese do Brasi 

Ss de tamo A estrutura foi 
Cote inaado ma undo. toda construída 
“o Neil e Apedsem . pegando na 
ga oem O eai. Necessidade de 
dean e mao e boo ida mais 
Eri DO ati] 
icistas da disribundora « de para atender 
empresas parceiras e também 
promover a formação de no. À crescente 
“aa estando cada dOMAnda na área 
ves masa paceria com Ene 
E um morto mu impor 
tante pura» Sitema PEC, uma formação proision 
mas, “peincipalment, para. para se imeirem no mercado 
do selo de energia do Carh, de raalho como mão de obra 
ese imune de grande dis especiairada. de forma segura 
cando dee terna, mundial O treinamento inll normas 
meme. Todo ee momento . de segurança para manipular a 
va demandar qualfcação, E. rede elétrica 
É o que vamos faver aqu, À estrutura fl toda cons 
destacado presidenta IEC. . truida periando na neces 
Ricardo Cavalcante sidade de mão de obra mais 

Termos mui de 00 milde- . especalirada para atender & 
sempregados o Card Qua crescente demanda nada. O 
ear as pessoasé nc forma. Centro de Treinamento conta 
dediminadr ee número. Eme . com uma estrutura de ese 
Centro é um presente de natal. ares mubterrânes de 585 
ae a sociedade co multo metros em uma área de 14 
Je de estarmos junto ia. mil metros quadrados, com 
Ano cado Cavalcante em... mas de 90 postes Instalado. 
Pro que um crescimento Além iss, 0 espaço, tam: 
muito. bom sendo esperado . bém contará com um Centro 
para o Cir e que a energla é de Sat e um Cento de 
amino fundamental Transformação, cerca de 

O principal objeto de cen. transformadores, equipamen 
tros como que inaugurado to tlecomandidos, Bancos 
oe é pera mas oportuna. capacitores e reguladores, en 
e parou jovens que buacam tr outros equipamentos 

FIEC lança Unidos por 
um Natal Solidário 

A Federação ds Indias — FIEC, Ricardo Calcane e 
o Estado do Ceará (FIEC), uu Diretoria, em prol dos 
com apoio do Serviço Social. que mais precisam, prin 
da Indústria (SESI Cear) palmente neste momento A 
Serviço Nacional de Apren: . campanha tem o objetivo de 
dizagem Industrial (SENA! ajudar as pesoss que estão 
Ceni) e Amtiuto Evaldo — pecitando de alimentos neste 
Lodi IEL Ceará), lança à final de ao, Sabemos de nos 
campanha “Unidos por um . a responiabilidade enquanto 
Natal Solidário: À campanha Instituição e estamos erga 
arrecada donções de cestas. dos para fazer o bem, Con 
dáscas para beneficiar ent. damos os amigos parceiros, 
cade que cuidam de pessoas. clientes, aluno e colaborado: 
em situação de vulneralida: . esa e juntarem a nó faze 
Se social neste ul deamo. rem sua doução. Toda colab 

À campanha é mas Uma . ação faz a difrençã, destaca 
iniciativa” do Presidente da Ricardo Cavalcante 

EM DEFESA DO 
CrediAmigoo 
100% BNB 
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ECONOMIA 
e procede fis oeste jr Emo de qa Pera ra os apreço conhe, aa 
ge um coma nes gua amando que o anca des at ge os preços 
ds rss Amd eg qe o ue cd ra que nã Ea sauna o mercado 

4 M ECONOMIA 

mi de litros no lixo 
A fue “ndo est fel para ninguém” nunca pode ser 

aplicada com tamanha clareza ao setor leio conto agora. 
Todos os elos da cadela produtores indústrias, varejo € 
consumidores - enfrentam uma crie sem precedentes, se 
gundo o setor, com queda na produção no alas recebe 
Soy e no consuma. As indirias do pal devem deitar de 
vender até 500 rules de Jtros de leite em 2031 que, 
de confirmado, representa uma queda de cerca de 7% em 
relação sos 7 blhoes de litros comercializados no ano par 
“ado, segundo a ABLV (Associação Brasileira da Indústria 
de Licteos Longa Vida) 

Só que o cenário pode ser alnda plo nos próximos me 
ses, Já que atualmente a queda no consumo está enxe 
e 10%, num cenário que e agrava desde agosto e qe gera 
incertas para os primos mess. Segundo à ABV é um 
número completamente lora dos padebes. nunca arts vi 
to, e assustador porque como produto bis, o ete não 
safe mudanças bruscas de consumo. “Nos dltmos 50 nos 
ndo houve um momento to dic como agua”, armou 
a entidade À deterioração da poder de compra dos cow: 
sumidores — devido 4 inlação at, do desemprego e do 
“trato na aprovação de medidas emergencia de audio à 
população - é o pincipal motivo visa pelo mercado para 
“o cenário. Perde-e o let, enquanto mulhares de famintos 
se aglomeram nos sinais Curto so. 

Quebra-cabeça Quebra-cabeça Il 
Uma foto dos pátos de Segundo 4 Anfave 

metade das montadoras no há multas mudanças nos 
Bras mostraria centenas. sistemas de pós tratamento. 
de automoveis aparente. dos gases, luas 
mente prootos para venda 
Ma do veleulos ico 
pletos que talvez nem 

montadoras aprovetaram a 
transição par atualizar ou 
tro componentes de seus 

ruas Ecs automóvei A fabricantes 
im po-abrica- —  preciam enviar a Governo 

“los conforme a venta etapa. os números dos chuva dos 
do Proconve, que val é caros que esto em pro- 31 de dezembro. A sétima. dução. Modelos montados. 
fase vale para modos 
Jeves e entra em vigor no 

fora do pra determinado 
poe e oesta tração dom dep Comoros Tg de mini doe natos que” pedidos des o eae adeus cem Caede Anos regru de emaõs das empre cone ends do poderio ter. compotas pasa comedor ana amam 

Pecém atinge 20 milhões det movimentadas 
el quo mês seguido mi e dt mes de 

Arado ops oque representa um crsiment de sobre O mês anterior (outibr/2021 = 2095848 
toneladas) Ha comparação com novembra/2120 

“suporte técnico empre-  P-fies, e o BNB liberou R$ 
endedores que desejam 3,7 milhões, no loal, entre 
crédito junto do banco. janeiro e novembro. 

Mais um atentado rumo à 
Na fixação estratégica de privatizar a Petrobras, em 

uma hipotética reeleição, Boionaro jogou mais uma ver 
contr à petroleira, que desmentiu, ontem, afirmando 
que “não há nenhuma decido tomada” sobre reduções 
no prçs de combustíveis, À nota fi uma resposta de. 
expectanivas de mudanças nos preços nas refinarias, pós 
o Bolíonaro afirmar, em entrevista, ao site Poder 560, que 
a Petrobras começará nesta semana a anunciar redução 
o preço ds combustíveis 
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: trotarubensegmail com 

Aumento do juros do consignado do 
INSS afetará 37,8 mi beneficiários 
A partir de 2022, o aposentado ou pensionista poderá comprometer até 35% da renda 
com essas dívidas: 30% para o empréstimo e 5% para o cartão de crédito consignado 

Os juros do crédito com. 
do Instituto Nacio- 

nal do Seguro Sola (INSS) 
estardo mais atos apartir de 
Janeiro de 2022 Com taxa de 214% para o empeésti 
mo pessoal consignado e 
de 3.06% para o cartão de 
ertdita, esta será uma tara 
a mai que pesará no bolio 
do brasileiro. Atualmente, 
ds juros são de 1,80% e de 
ZA, respectivamente 

Os sumentos foram au 
torizados “pelo Conselho 
Nacional de Previdência 
Social (CNPS) após reunião. 
na manhi desa segundo 
dera (6/12), Desde março 
de 2020. quando inicia a 
pandemia de covid-19 no 
Bras, as taxas do conslgna 
do catram e permanecem no. 

À Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) jus 
tificou que a alta era ne 
cestária após elevação de 

para à Comuigaado e queda na 
concendo desta modalida de de empréstimo O refute fal atrelado 

mica de educação financeira para os. apo 
tados pen 

di INSS, que deveria sr 
castendas “pelas ins bes bancárias, mas cujos 
pontos, principais. serão “e delidos pelo 

Eras 
Are ata 

une 
pala resta! rp “com dados 

do TNSS, atualmente, um 
total de 37,8 milhões de 
empréstimos do tipa es 
to ativos no país” Des. 

para o cartão de 
consignado. 

gb de 1, meo mma epa mer pr paga a e alada e pra meses 

Celas mentais para pagar 
à divida segue amplia 
do de 73 para 4 meses 
A partir de 2022, voltam 
à ver de 72 meses. Neste 
ano, desde março, o Ban. 
ca Central voltou à subir 

Pagar dividas: 68% 
Pagar remédios e/ou exames : 21% 
Reformar imóvel: 199% 
Pagar contas do dia a dia: 17% 
Comprar alimentos: 12% 
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ESPORTES 
Be A sc epoca 202 e o Caterina neta segue a Nómero quo 
der da Federação ita! de Ti de Mesa TE siga em in, brio obteve a med 
ade oe no WTF, compeção que eine 16 ds meus jogas o mundo em Srgaura 

Seleção Feminina de Handebol goleia 
Paraguai em Campeonato Mundial 
O resultado de 33 a 19 fez a equipe brasileira terminar a primeira fase do 
torneio de maneira invicta, com vitórias em cima de Croácia e Japão 

Clasficada por ame 
poção à segunda etapa do 

Mundial. de nino, disp. tado na Espanha, à seleção 
dra enero à pat 
pação na primeira fre neta Tegunda dera (6) atropela 
do Paragua por 354 190 pavio Cidade de Cante lim. À equipe verde é ama 

que Já havia derrotado Croácia e Japão. terminou “o Grupo G ha ponta, com 
109% de aproveitamento. E o melhor filo de comp Aião desde 209, quando o 
pr comu ni. O Baal está no Gr 4 da próxima fase, nova. 
mente com Crodca e Jão 
Cent quem não voltam & 

Joga) e terá poa frente Ar 
gemtina, Aura e Espanha 
“que vieram do Grupo H. As 
Branleras levam comigo on 
quatro pontos somados nas vitórias sobre erostas e jap exis. Apenas dois times da 
chave avançam à quartas de 
final 
O primeiro compeomimo 

pela Segunda fase verá nes. 
ta quarta-feira (8), no po lido de esportes da cidade 
de Toerevigja, em hocário à 
ser anunciado. O adversário 
será o teceio do Grupo H 
que ainda depende do Jogo 
entre Espanha e Áustria 
pata definição das posições. 
Fiais. As equipes europetas 
se enfrentam aloda nesta se 
nda, da 1630 (horário de 

Aa campanha está sendo o melhor íio de competição sd do ano de 2013, quando o Brasi conqustos o io 
Brasi, 
À vantagem bralera fot 

construída com facilidade 
o poe emo, mo 

Jogadoci. O apeoveitamem 
“os 30 minutos incial 

superoo om 60% nos cho 
tes, com destaque a Jénica 
Quintino, autora de cinco 
gols na etapa. O Bra foi 
Para o intérvlo vencendo 
Por 2047 e 4 não balanços 
mal as rees porque a gue 
a Fltima Ocampossalvvu o 

Jogadora da partida - e co 
metendo talhas de pass e de 
marcação que as paragualas 
aproveitaram. fazendo mais 
gole que Bra nos primei 
rom 15 minutos À queda de 
produção ieritou Cristino, 
que pedia tempo e cobeou 
atenção 

A chamada teve efeito es 
brasdeiras se rneganizaram, 
ainda que tenham encerra 
do a segunda etapa sefrendo 
mal gola (12) e marcando 
menos (13) que no primeiro 
tempo. Jémica bulançou as 
de mad uma ver é chegou 
a sena partida, sendo a ar 
tilheira do confronto. Desta 
que também para Mariane 
Fernandes e Giulia Guare 
ro amb com cinco ola. 

SO SERES mm 

2H ESPORTE 
AMADOR 

O picareta do ano 
Em que você votaria para e o picareta do an? São salto, 

Colégio São João Uma coreção no tópica de ontem. Waldir Diogo 
Siqueira Filho, Roberto Soares Pessoa Regina Cláudia 
Picanço Pasto, são os convidados de hua para o nosso 
primo encontro 
Loteria Me abraço e um fee Natal para todo o alo comando 
da Loteria dos Sonhos e que tinham todos um ano novo. 
de mas conquistas. Sancrê, Soco e Fltima so este 
ls que Beiharam naquela instituição. 

HONRA AO ESPORTE bia é bom dedo me ds a 
“deputado estadual à torcido do Cemra. Ei-lo | rg 

O prefeito Sao já pode ser incluído na sta dos. 
prefeitos que mate invertiram no esport à contrução de 
duma dezena de areninhas eo lançamento do Bola- Aide 
tado alguna dos destaques qu asinalam aa gestão. 
E o mai importante é que ele Sarto vem dando publ 
cidade a esa sua trajetória. E quem dizia que ee nunca 
Shut uma bola, agora J ndo fla mad 
FBeAri 

Mao conquistas pela quinta ver consecutivas o Ar de Ssé o 1 lugar na Medicina da Úese E o segundo tem 
bém Palas para Philipe Carvalho Mota Mai e Luar Bar 
Dona Brando. O Farias Brito também comemora pois. 
foto pelmeio do Bra na modalidade Feminino da, 
Escola de Cadetes da Exército, nocao a aluna Brinda. 

' uu 
LINHA MÉDIA O tarado do Cotá jamais vei esquecer 
so itermodária formado por Cauda, Beco e Careiro. 

Seu Costa 
José Raimundo Costa é um nome que jamais sat de 

minha memória. Eu ira que ele oi um homem acima 
da seu tempo e de ivo fase estara comemorando a 
“coouista do Ledo. O Fortalera muito deve aee Júlio 
Sales na ss tranemisdo pela rádio Assunção foi emo. 
cho quando o jogo terminou Eu também me emocionel. 
Data histórica 

O di 3 de detembra de 2021 vai se lembrado pelo 
esto da via pelo toncadr do Fotalera. Na oie daquela 
“ia e com à peesnça de 0 mi torcedores o Lelo bateu 
Juventude e parati sa presença na Libertadores 
ue É a maio competição da América Latina. Um feto 

Temoráve e desde domingo pasado que eu tenho vito 
árias pessoas com à cama tricolor seja la a oficial ou 
que eis as cores vermelha, azul e branca. 
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Oficina para adolescentes, workshop 
de palhaçaria e apresentações 
A Vila das Artes promove oficinas para adolescentes durante a semana. Giro Cultural 
tem agenda movimentada, além do workshop Pluga & Pensa com Neto Holanda 

A Prefeitura de Fortaleza 
divulga. por meio da Secre 
taria Mumia da Cultura 
(Secult), à pengramação 
cultural desta semana, dese 
gunda-era a domingo (06 a 
Era). Eme or destaques. A secretaria muntcpal ese Edital verá validade de du car (Gesto? pm ano podendo er proc elo ae avdados foca Anúncio novo prazo para. rogado, E sea interesse tas, com oficinas votadas pa, adolescentes é joven 
na Vila das Artes, é 0 wu 
sbop"Phuga & Pena como 
ator Neto Holanda, do Cem 
tro Cultural Belehios, que 

credencianienta de artistas. da administração, por mais 
na programação cultural da . sets meses. Os valores dest 
pasta € de seus equipamen-. nados poderlo variar de R$ 
Tos culturais, À chamada” 80088 4.000 
pública (nº 011/2031) que 
tinha inscrições até o dia? Resultado abordará a prática de conpum 
de dezembro fol prorrogada. A lista dos proponentes Jo em palhaçaria lá o Giro 
para o da 3 de dezembro. clasificados é declasi-— Ciltoral continua com item 
Deda! pode ser vitado  ficados terá publicada no sa programação e 
em htps/lcultura ovtalera.. portal da CLFor e no Diário .esipamentos púlicor 
ce govbe e btpe!/compras.. Oficial do Município A Escola Pública de Teatro 
fortaleza ce gone. Caberá recurso no período . da Vil das Arts irá realizar 
Aa inscrições seguem de cinco dias útea conta durante todo o mês de de ocorrendo do formato vir. dos a partir da divulgação. zembro uma série de ações 
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