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Assembleia: 

“o: Lula tem 48% no primeiro 
turno; Bolsonaro tem 22% 

0 ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém folgada dianteira na 

corrida presidencial para 2022 neste momento, aponta pesquisa do Datafolha 

e gera bate boca 
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OOPINIÃO ===== = NOS 

Fado em 24 d emb de 196 por os Mat Rique 
Veneto Xavi Pee (164106) 
Manda aan (186 2017) 

ertoria. Exercícios em alta 
anal sobre a prática de exeri- 

cios no mundo, divulgado pelo Strava, rede 
“social vltada ao esporte, apontou a cam 
nihada doar livre como uma das atividades, 

que mas cresceram do ano passado para cà. O balanço 
reuniu dados dos mas de 95 milhões de usuários da pla 
taforma e identificou a dobro de registos de caminhadas. 
na comparação de 2021 com 2120. O aumento chama 
atenção por superar 0 impacto de fenômenos climáticos, 
especialmente nos Estados Unidos, principal mercado do. 

aplicativo, As nevascas que atingiram o Texas em fevereiro 
ecacrice de energia reduziram a atividades o ar livre no. 
segundo estado mais populoso do país em 57% no periodo. 
Durante o verão norte americana, a onda de calor presen 
cada no estado do Oregom diminui os registros em 23%. 

A estatística das caminhadas fica proporcionalmen. 
te atrs somente das atividades alternativas de inverno, 
como os esquis nóico e fora de pista que aumentaram 
2, vezes em relação ao ano passado. Segundo o relatório 
ouve impacto do fechamento de estações de esqui em 

bos parte de 2021, que resultou em uma queda de 37% 
dos regisros de esqui alpino e snowboard. De fato, com 
às restrições necessárias por conta da pandemia da co 
vid-19em vigor eo desejo talvez mais forte do que nun. 
ca, de tirar um tempo para se exercitar durante o dia, vi 
“mos à caminhada se tornar mais popular do que nunca 
em todas as falsas etária em todo o mundo. Que mais 
pessoas possam se conscientizar a respeito da Importân 
cia da prática de atividades fíicas regulares em prol de. 
uma vida saudável e produtiva. 

Heroina de dois 
mundos 

ormuma linguagem feminina em 
cujo da he é dedicado, mês de 
março, de que não há nada co 
meras Tl io também ati. 

e outras cegas da sociedade. Em pare, 
Vilida para 0 tempos presentes, mas exe 
Presse de quem ignora o pasado. Nave dlade, a força masculina supera em núme 

ro, porém quando 
ore so par com o sexo oposto 
igualdade na ne 
pes, na bravura, 
nosdizemos gran 
des embates e pe “ egos batalhas. 

Dentre as im 
7 trépidas mulhe- res quereiras do 

Bra, sem des 
merecimento ds 
demais, Incluso 

——— 2 srórimas crio 
diografadas in por uma questão de calendário 

coraasa revolucionária catarinense de 
Laguna, Ana Maria de ex Ribeiro, pois 
ai masc, há dois sã 
marco de seu bien 
Anita Cianibold. Sem aceso à educação, 
portanto: não la nem escrevia, porém. 
acompanhava seu pol, tropeiro, nas via 

Paul, Aprendeu com cl, com 
que maestria, montaria a 
“os de amv, em 189, Ino do pero 

do regenca, e seta incomodada do 
ver o lerees monárquicos sobrporem, 
eoprimirem povo Brasleio, À ocotên 
cia de generalizadas rebeliões contra os 
mandões do Pas, da politica monarquisa 
a exemplo da Revolta da Malês (1695). a 
qual se seguiram tantas outras até chega ed Fartoupila (1895-40), focam uma 
forma de reação, Dois anos depois falece. 
seu genhor Bento, assumindo ela funções 
patriarca Implida pela familia pouco 
depois casa seco um conservador e le 
gala, o que, obviamente não bata com. e bt Melógicos. 

Os frrapos em 1839, agora comanda 
dos por um marinheiro fauno, refugiado 

use Gata, tomam ac 
qua, prolamundo a República 

Juliana. Anita pasa à conhecê lo e com de 
vivencia Intenso palio, recebendo ensina 
memos de arte áca mltare Alcançam 
o o 18 aos começa sua vida de soldado 
participando de viria rfregas vitórias, 
por ra poema Em 4 rd 
a rejém pela tropas imperiais to escapar 
de let vma po 

d marcando presença na” Gera Gran 
di pela Independência da então Capa 
a. Em 1M7, segue, defihivamente para 
Tala, imisturando-se aos defencores da 
dunicação do país Recebe, então, o lo 
de “Heruna de Dois Mundos: esti, com, 
simplicidade, roupas masculinas... Mare, 
ao completar 27 aos, em 1849, 

Destemido, empunhava a cama do 
Partido Comunista, em favor da opresa 
população brasileira. Seu nome serva de designação para o de Anta Leocádia Pres. 
tes, que demorou um pouco a che, na 
prisão de Barnimstrasse, Belim, onde se Encontra sua mãe 

Muita 

Mentiras e engodos da esquerda em todos os tempos 

odos conhecemos a 
histôica práxis poi 
tica da esquenda des. 
de os seus primitivos 

tempos. Se alguém duvida do 
ue ig, busque conhecer de 
onte independente a História 
da Comuna de Paris, da Re 
volução Russa, da Revolução 
Cubana e algumas outras ex 
periêncas “socialistas, todas 
arrimadas na. violência sem 
por cujos. protagonistas não 
passavam de amassinos que 
camlgaram insatistações populares para 
instalarem totalitários e regi- mes de ter. À fachada é sempre bem 
arquitetad e pitada com cores do amos, 
dasolidariedae,uç e da pa um 
vt cuja leitura se torna 

para se conhecer o mátodos da ger. 
Trata-se de "O Jovem Sul do historia 
dor Simon Sebag Monteiore. cuja trad 
ção vernácula fot publicada pela Editora 
Companhia das Letras 2008. Peál bem 
pino de em jovem ms cart Um 
(om, el fi batizado e foi seminarista) 
Josi Visariônovich Djugashvli. cog- nominado Stlin, Este um dos. apelidos 
com que passou à história. Na a careira 
criminona ele usou mais de uma centena 
de codinome. Não sendo de admira tal 
procedimento entre bandidos. E só ver o 
quanto os esquerdistas apreciam pseudo 

imos, cogomes e codinome, artifício 
poa faltar 0 exerecio de suas ações 

Solitude & Solidão 

egundo o teblogo e 
filósofo Paul Tillich. 
a linguagem criou a 
palavra solidão para. 

expressar a dor de estar soxi 
nho. E criou a palavra solitu 
de, para expra a glória de 
A solidão faz parte da con 

dição humana. Mas para mui- 

ces na sociiado é. cos comiamememe, fui” a Policia. Lembre-se que Lênin E ecudênimo de Viana ye Ulanor, e Trotá. é Decir criminoso mais amo. o da Revolução Runa, depot ado no Mético e asda 
do amando de Si com uma pleareada na cabe, nasceu Lic Dado Bronca, “o Bras, como em qual 
quer parte do mundo, ão tem Mo derem Os tiles comunistas. inda que dsarçados como 

“imbclatas, socialistas ou Gota que & ala, adoram om apelido a pa es apar da Policia com codinomes (videos 
mos das operações criminonas deno rinadas Menalão € Peroão) aa por mero dietancamo coma são on caos de 
Lua Frei Bo por cxemplo O LuixIná cdo emprestou o peido  gção com o por, oque ainda hoje e concede a Evo cond de se apresentar ao povo como um “pobreinho de Ass? memo “e tabendo que enche barras com os dinheiros raguesdos dr cut públicos O segundo, o pueudodrde Bet, fruta 
da heróica Teologia da Libertação, des vio já condenado pela gra Católica não Pata de uma a ela Não é Índe 
ojnima nenhuma, apesar de até jon tas on deninformado é bem verdade = rare como ne frade fone Rito é 
apenas um mão leigo dominicano. le emo cons: Há duas colas que 

asolitude 
O termo soltude é ligado à 

maturação emocional esa au 
toconhecimento. É uma apro- 
priação e aceitação des. Eostar da própria companhia. 
Aprovelta-se o momento de 
isolamento para se conecta 
com si Observar nossas emo 
qões e colocar 04 pensamen 

tas pessoas o termo remeteao MM oe em ontem. Mergulha-se 
isolamento, ao abandono, à profundamente. na própria 
tristeza, 30 não pertence gm existência, Logo, não há uma 
to, ao castigo e outros termos 
negativos. Existem várias maneiras de 
estar só e dar sentido a isto. Além dis- 
so à solidão representa uma ponte para. 

necessidade constante de ter 
“uma pessoa por perto, não há sofrimento. 
por estar sozinho, e sim, par interna. 
Em tempos de pandemia, viven 

todo mundo pensa que cu su é nunca 
fa militante do PT e padre, Nunca fu 
Porque estou dizendo so? Porque multa 
gente estranha. Como é que eu me torne 
migo do Lula e de outros? Por causa da 
Pastoral Operária, não por cata de par- 
tido, embora eu tenha ajudado muito 3 
construção do PT. E todo o balanço densa 
xperiácia eu escrevi no Iv 
Rel 
vista “Caros Amigo, Ano XIV, nº 160, 
ZOO, pág 14) Ora, não existe miltante 
da cats petista mas dedicado do que 
Carlos Alberto Libânio Christo, o “frei 
Beto, Não é necessário ter findo para 
desempenhar tão indlsfarçado papel E o 
pseudo frade sempre aceiou que todo o 
mundo o tratase por Trade Este tipo de 
emo em dei a oia 

ira. Foi exatamente gene igual ca, 
que antes da eleições de 2016, se negou 
à nar documento propor pela mi: 
tra Rosa Weber, então presidente do 
Trnbunal Superior Eleitoral TSE, contra 
a diseminação de fake news, Contava 
coro certa a vitória nas urna para con 
dimuar a ação delitos, Pedido o pleito, 
elo que imediatamente, utundo velha é 
nsnôrica estraga,  squerdalha aponta. 
o dedo suja para o vencedor, incriminan 
do-o da petca na qual ee, o tillantes 
esquerdistas, são especialistas de excol 
Nam abrir fechar dblhos 
cutá. No mais profundo dos Infernos, Sa- 
tanás espera de braços abertos ese tipo. 
desanto. 

clamos constantemente esses termos 
Imersos. À Incerteza tomou conta da 
rotina. Houve dias que estivemos tis 
tes, sentindo-se vazios E outros que nos. 
encontramos a partir dessa condição 
Fomos capazes de nos reinventar, Res- 
aignificar as perdas e a própria solidão. 
Assim, conhecemos outras versões de 
nós mesmos, 
À volitude nada mais é que o cami- 

nho para a reinvenção do ser humano. 
É uma escolha. E apesar do outra ter in 
uência nas escolhas, a escolha aínda é 
individual. Que possamos estar constan. 
temente transformando a nossa solidão. 
em solitude, e consequentemente, trans 
formando-no 

Certificação estreita relações entre empresas e Receita Federal 

tmentais para à movimentação decano. Decos do Mini bio da Economia. modas 
que a coremte de comércio drslira importação e ex portação). movimentou. USS 
aaa bilhões só em setembro de 2021, No entao, a opea- 
qles de importação e esport 
São costumam ser burocráticas É assim, exigem caminhos que facilitem às suas execuções. O gmero brasileiro es cio Cat ias 
Sação OEA (Operador Econômico Auto- 
riado) que tem por objetivo foenecer di 
reis arena para otiniar e etrear dsdão ca Rs Fe 

De acordo com o Ultimo 
relatório da Receita Federal, 
apenas 581 certificados foram 
“emitidos neste ana. O que mos- 
tra que atingir os critérios para 
obter a certificação não é tão 
“simples. Um dos grandes bene- 
ficios do certificado é a ailida 
de e redução de custos no fluxo 
internacional. As companhias 
certificadas ganham espaço na 
deliberação « participação em 
questões de mercado, já que as 
empresas passam ater voz ativa 

nas decisões do comércio exterior, com à 
participação nos fóruns, por exemplo. 

“Também podemos litar que a certif- 
cação implica em resposta à consulta de 
classificação fiscal na Receita Federal em 
até 40 dias, desobrigação de garantia na 
admissão temporária para utilização eco- 

nómica, registro antecipado da declara 
ção de importação por meio aquaviário, 
dentee outros. À Magnum Tire, que é a 
maior importadora de pneus e câmaras. 
dear do País, recebeu a certificação é esse 
é um marco para o desenvolvimento do 
Setor de autos no cenário nacional, Isso 
porque a certificação além de aproximar 
à companhia com a Receila Federal, re 
presenta aumento de vendas e de produ 
tividade, aumento de market share é toda. 
uma aceleração na grande roda da eco- 
momia. Exemplo disso é que no primeiro, 
“semestre de 2021 a empresa cresceu mais 
de 48% em comparação com o mesmo pe- 
riodo do ano passado é a tendência, com 
acertficação, é que em 2022 as operações. 
cresçam ainda mais. Ou seja, certificação. 
reverbera diretamente no aquecimento do 
mercado interno com a valorização dos. 
componentes da indústria e do comércio. 
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Política 
Licenças Foram os no sn da Câmara Munioal de Fort 
2a Mon, a sessão de ontem (16, os requerimentos nº BI01/21 
e TON7I2, dos veredures Léo Couto 5) & Evaldo Haver 
PSC espectvamente requerendo iença partamantar ato pero 
6 6 120 is, Conto os teto, a paamentatos vão tar 
assunto de itreco porcas durante o periodo, Com 
vagas dos patamemars Icencados assmem Francisco Abuuer 
ce Maura PSB), mais conecido como “Honra Tia”, Pobério 
Semeato SO, primos culantes duas legenda, 

AL: Deputado chama PDT de 
quadrilha e gera bate boca 
A discussão se deu a partir de acusações de um deputado da oposição em 
pronunciamento na casa. Parlamentares da base rebateram as declarações 

Um bate boca na Asem 
beja Legislativa do Ceu, na 
a uia 
ques do depuis 
Delegado Cavalcante 
o ex avernador e ex-minie 
tro Cro Gomes (PDT) e o 
senador CIA Gomes (PDT) 
é defesa. masiva por por 
te de parlamentares da base 
governista, que rebteram as 
Colecções, Durante seu pro 
munciamento, o deputado da 
oposição chegou à acusar q 
PD de formar quadrilha 

Delegado Cavalcante des. 
ja Polca Fede 

ral (PE) na Investigação sobre 
A obra do estádio Castelão 
ente anos de 2010 à 2014, 
deagrada na véspera, e te 
ceu clica à reação de Cid 
e Cio ao oemerido Segundo 
do parlamentar, as informa 
ões sobre as Investigações. 
ao têm mada de ake news, 
o preço da impunidade no 
Cear, onde estes homens, 
por. chegar ao poder com 
ram. mandato! Para, ee, 
“Ciro e CIA querem des 
tar e confundir à opinião 
pública, pagando bilhões à 
imprena: para massucrar o 
presidente Bolcona Bolsonaro que nós, Her 

?A Rede Globo fiscaliza. mente, nos deescravizamos 
do presidente, cosa esquerda. O Fenômeno de Balona 
maldita. quer acabar Pas. nos salvou da Rede Gl 

die ea 
Os deputados da bancada 

do PDT e do PSB sita 
ram. durinte 0 primeiro e 
pediene da são direito de 
Tesposta após à acusação de 
formação de quadrilha. Em 
nome da bancada do PDT, o 
deputado Osmar Baquit ft 
ovo histórico dese partido 
enaltece a carera política 
de Ciro e Ch "Ciro Gomes é 
Cid Gomes são exemplos de 
homens públicos honrados € 
sérios, Poucos chegam do ai 

luso é um organização cri 
mino antierit, mas ndo 
via conseguir, parque nós 
vamos pegar em armas se 
for preciso: ameaçou 0 par 
lamentar. O deputado acu 
sou partidos de esquerda de 
fazerem parte de “uma orga 
mização criminosa”, Na mes 
ma ocasião, a deputada Dra 
Silvana (PL), aliada de Ca 
valente, fitmon que quem 
defendeu a regulação da im. 
premia ot o ex-presidente Jul, "Pol graças ao governa 

Câmara Municipal aprova 
Programa Fortaleza Cidade 
Limpa, projeto da Prefeitura 

A Câmara Munteipal de 
Foralera (CMEoe) “apr. 
vou nesta quinta eira (16) 
o Projeto de Let Ordinária 
(PLO) 71121, enviado pela 
Prefeitura, que trata do pro 
rama de manja de resíduos 
idos. ubamos, chamado 
Fortaleza Cidade Limpa. Os 
vereadores aprovartm s ma 
e Lá contrário 

O der do governo na cas, 
vereador Gndl Rolim (PDT) 
expo que à Instção de 
algum mecaniamo de cobra 
calos uma imposição 
da lgidação federal. "A Let nº 
14056, editada em 2020, 
aos imunicipios a demonstra tem uma eltação financeira 
para custear este serviço, so 
vem dent do novos Marco 
Legal do Sancamento Bávico 
E uma obigação legal a Pre 
eta ne comprometendo 
dentro desse pot mandar 

“ato primeiro semestre do 
que vem o programa con o- 
do ou dealher afirmou 

Tara Gulherme Sampa 
(PI) a proposta ainda deixa. 

umas questões em aberto, 
tendo em Visa que a medida. 
atende uma lepslação fede 
ral O parlamentar requereu 
um malor tempo para de 
lero projeto 
Segundo prfio josé Sar 

to (PDT) à obrigatoriedade 
dessas polias e mecanismos 
“deve garantir a sustentada 
de econômico financia dos 
serviços, relamente ou por 
meio de prestadores. Caso à 
Prefeitura não apresente o 
projeto, conforme a Lei No. 
Cional de Saneamento Básico, 
configraia em renância de 
Testa a que exige a compro 
vação de garantia dos serviços 
Pelo. Município, olservadas 
às penalidades constantes da 
legislação 

Delegado Cavalcanto (PT) disque a esquerda que “acabar 
om o Pas” e que "vamos pegar em armas se for preciso” 

Partido veja aingado por um, 
Erupo em que vários de seus. Bembros esto envolvidos 
em crimes. Peço, tespelia 
pois sempre o tratamos com, Cespe: Cobrom 

sdene la casa 
Evandro Leitão ( 
din aos parlamentares que 
de respeitem e repre 
dev o deputado Delegado 
Cavalcame pela forma como 
reagiu à decisão da deputada 
Ena 

posta sé Citados, “Me solidarizo com 
à deputada Erika é espero 

colegas deputados 

que veja a última ver que 
imo acontece. Não podemos. 
admitir ese ip de hua 
o desrespeito no dep 

quer, prestação de serio 
O debates devem acontecer 

na elevada e com res 
todor. salientou 

n. solicitou 
ne afirmou 

não ser a primeira ver que é 
desrespeitada enquanto pre 
ode urna sessão “Eus atitude 

mou um partido de 
e mulheres honcados de qua 
ria, e io: não podemos 
admitir” cepudios 
O deputado Marcos So- 

beira (PDT) considerta as. 
olenss proferidas pelo cole 
ta deputado Delegado Cava 
Same como atitude de quem 
desconhece o hitórico de 
se partida. Talvez o delega 
do mão combeça a história do . não foi respeitada e acatada. 
POT.quedeixouo Cearácom Quero atender que io não 
à melhor educação pública. acyaleceu pela minha condi 
do Pata Existem dos Cos mulher. dedava 
ra, um artes e outro depois. 

Cd E mom lider Ciro 

só demonstra a violência ns. 
“itucional que nós mulheres 

diveras maneira e múnha 
palavra enquanto presidente 

Professores: CMFor aprova 
projeto sobre readaptação 
no serviço por incapacidade 

A Câmara Municipal de emenda modifcatira ao tex 
Fortalera (CMFor) aprovo, à cocaminhado pelo Esc 
em sessão realizada na tar de autoria da 

Comissão Conjunta de Legis. 
bçãoe 
“Recebemos aqui na sema 

na passada o Sindicato É les 
non pirar empo para que 
pudéssemos conversar mais dobre a matéria. Hoje esta 
mon com a proposta c eme. 
da dslogada com o Governo 
para tender à necenidade da 
Cego. À matéria geram 
te todos os direitos do pro femores mesmo eles esti 
do fora de sala de aula, sem 
prejuizo em sua omada de 
ralo até mesmo quando 
chegar a sua aposentadoria 
esalou Antônio Henrique 
presidente do Legidativo. À 
renda assegura odas as pe antas aos professores mes 
mo estando les relocados 
em outras fuções dentro do 
abnt escolar 

de desta quinta-era (16) 0 
Projeto de Lei Complementar 
nº TAI, de autoria da Pre 
peço de btudares de corpo ou função de professor por incapacidade fica ou men 
tal Diante da proposta em 
tramitação no Legistio, os. 
servidas pobdicos buscaram 
oilogo com os vereadores Em reunião com o pres 
dente da Câmara, vereador 
Antônio Henrique (PDT), e 
“uma comissão de prlamen tares, o Sindicato Único dos 
Trabalhadores em Educação. 
no Estado do Ceara (Sind 
te) apresentou as demandas 
da categoria diante das mo 
danças previstas no projeto 
lególatico. O diálogo, que 
micio na semana passods, 
resulto na apresentação de 

DIÁRIO 
POLÍTICO — 

Enterro de primeira classe 
A escolha do senador Antônio Anastasia (PSD-MG) 

para vaga no Tribunal de Contas da União fl o mas tm. 
Portane acontecimento oltica da semana, Na disputa es 
avaem Jogo não só o zelo o respeito pelo TCU ca com. 
posições exige no sá competência e prepara mas também 
Comportamento ilbado, Nos dias que antecederam a ee 
ão o pas amitia a um duelo envolvendo não apenas no. 
“es, mas o entorno político dos candidatos. De um lado, 9 
senador Fernando Bezerra que trata o peso de ser o lider 
da Governo na Câmara Alto, com uma bagagem repleta 
de processos por envolvimento com má aplicação de di 
hero públio. Do outro lado o senador Antonio Anásta 
cu cha é uma das mai limpas do Congreso tendo 
como patrano presidente Rodrigo Pacheco manifesta. 
do em todos ou seus pronunciamentos a preocupação de 0 
Senado escolher um nome que o engrandece, À vitória 
arrasadora de Anata, por 2 voos contra apenas 07 de 
Fernando Benerra fo humilhante; detanda desolado o se 
nado pernambucano. À letra do piódio revelou que o 
presidente Bolonar não apoiou o seu líder, mas deu a ee 
“am enterro de primeira clvi, não lhe restando nenhuma 

alternativa diga seno 4 reminc 

dliorantes Foram bem contas as oações dos 
Irmãos Feia Gomos quanto a ” Operação Cossgum 
direcionada a eles, Enquanto Gr fo diplomático, o 
senador Ci, sem meias palavras claclco o episódio 
como “molecagem”, acusando o presenta Bolsonaro. 
e o deputado Cantão Wogner de estarem por trás das 
denúncias que levou a IPoia Federal a etremos, 
Ineando nas primeiras horas da manh o sou dom 
com BO pola carcando a prá 

Equilíbrio financeiro O povernador Can 
equi nano cl do eado Pelo evastamento 
SO IPECE. o PB do Ceará no ter mes ol 
“nico serto oo pa. Pr rd det montagem 
econbmie eu deputado Mauro Fa, credenciado Pera vucede o 
Exemplo Brisanet a aúniniançio do pequeno rea de nr di onda Ci MÃO 
proporinaiment do municipio maior recado 

de não exe deemprego grão proprio da Ei, é Gba Naga, qe esc en à poieplrphs rr 
PL importante 0 senado federal aprovou 
importáne Projeto de Le sobre qual ava e 
mansa Evoravimeneo senador To fere Tete da ração de Aselçõe de Mula 
destinadas a defender eres, pretos e demandas 
Recenário bo ei mas não juridicamentoftia, 
Ação carissima tos ctcuos de observadores acperação cora orimãos Ferra Gomes cam 60 
oca usando aviões, intra, ris de hospedagem € Harada anos extra, poder ar pelo los da car tau preto do senador CU Gs quando de 
epa com um exe à ua porta. 

Geentreaspas)? 
“Dig possa do demoro mois a de E Púica ES plc plc ss Decreto! Deo ndo ie 

Mais informações de Fernando Mat: 
eai: ferrandomaiaGvestadncecom br 
Mogdofernandomaia rp net 
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É: Transporte. Trama na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) o Indicativo 1,709/21, do vereador 
P O L I T I Cc A ão Br PDM). que pe sete a prtuiade da pescapem de indu pra er mens e 

sans dos programas de Pede Cuca A até os ni às coisões a casa 

macinocansta | Datafolha: Lula venceria em 
E? pocírica | 1º turno se o pleito fosse hoje EZ poLítrica | 
“Go-around due tail wind”, 
é como “dar a volta devido 
ao vento de cauda O excpresidene Liz In 

Lula da Siva (PT), com 

O petista tem margem folgada de intenções de voto, seguido pelo atual 
presidente Jair Bolsonaro. O ex-juiz Sergio Moro aparece em terceiro 

Quando o vento empurra, um avido que vai pousar ge- | 48% das intenções de voto, 
ralmente remete ist sobe de novo, numa manobrase- | mantém folgada” diameira 
ua E que, por maior que seja pa para a leragem um | na cocrida presidencial para 
Vento forte vai fazer o avião parar as longe, de não varar à. | 2022 neste momento, contr 
pista ai. E 0 que io tem aver com eua coluna, pergun- | me indico a última pesquisa 
Tara o leitor que tem medo de andar de avião. Nada, tem | do Datalolha, divulgada nes 
nada não, mas é bom que um candidato muito empurrado. | 1a quinta-feira (16) Conlor 
pelos bons vetos, culdem de recolher trem de pouso e | me o instituto, a margem de. 
arremete, ficando no ar por um teipo, té que 0 ventos. | Lula contra os adversários já 
mostrem que é seguro voltar para o pousoComo o ven- | seria suficiente para garantir 
tos, ma politica, mudam a cuda instant, fazendo com que | aus vitória no primeiro tur 
se veja um cenário novansempre que se olha o céu, nada. | “no, caso a eleição scomtecese 
come conhecer aeroporto eos ventos, tesouras de vento, | “hoje — considerando que os 
ascendente e descendente, o que interere sobrema votos válidos não levam em 
como cidadão va tentar boar seu avidovinho no chdo. On | “conta brancos e nulos, sem 
tem, um polo, com man dat, me se go-sroumt de | os quais o petista aumenta a 
tal wind, O vento que sopra nos bolos dele não estão per. | pontuação percetua. 
mind sequer uma aprondmação para tentar novo ma À “pesquisa foi reslizada O exepresidente pontua melhor entro os mais jovens, menos esclaizados é mai pobres 
lt. Tá lio, Os próximos dele não aconselham vender pa | “de 13 16 de dever com 
trimônio pra gata na campanha io ocorre com mula | 5446 pesos com mais de. “o senador Aleman- . de erro, de 20% para 18%, E. nesses dos mesmos nichos, 
gente boa. Vento de cauda atrapalha. Vento de frente judas | 16 anos. presencialmente em 

de rente 19 cidades da pis. 
gem de emo é de doa po 

ea (Cidadania E), — Moro sunge do nada com 24. com 15%€ 17 
Aldo Rebelo Nela, quando o eleitor não A clivagem regional mos 
é 0 ciente é apresentado aos nomes à “tra o úsual, Lula dispara no 

ventos Eavor Se ocotresse Um ventode cauda, ele empurra- | pars mais ou menos. a político. Felipe dávia — disposição ata aos olhos os — Nordeste, com 61% no cond 
ria a aeronave é ela prelara percorrer um caminho mal Foram festas duas simola 36% que dizem não saberem rio À e 6 
Jong na pinta para começara panhar sustentação tipo pa. | “ções, uma fechando o leque quem vão voar. responde por 26% do ele 
arde R$10000para R$130,00 voo, a preços de hoje de candidatos é outra, ex ficando apenas tr 

pd ao te (44%), Balsonaro 
Colocado. Nela, a vt tl de. aegue com melhor desem: 

Frase; “Cid Gomes fala em de Lua sobe os rado, poucas “mudam: . penho nos seus bastibes 
molecagem da PF o aponta Bolsonaro | ;7,:1 Sosa iuina, pprnieria nad 
como moleque maior”. o, No cenário A, o petista. Mas é porel obnervar que — desempenho entre on mais cenário À e 25% no e no 

em AM, ane 22% de Bol a entrada de Mora, pisca! Jovens (SU mo cenário A, NoreiCent este (164 da 
êso é manchete do VOL. sonar, 9% de Mora 7% do . Ísto poli desta ctpa da . 53% no 9), menos excolari: . amosra), com 26% no À € 

ex gorermador Ciro Gomes. dita 16 aheros o Jogo de. rados (56 cm Ac B)emais 25% no, 
CPO) e 4% do governador pobres (6 e 55%, respect: Mor val um pouso me Pa jobo Deda SD. Jão da da eres via Be. Faro. Ee dio dado é. Horno Sudene e Saem socos | Disc que votarão em ml, perce agr agr voos. parscuarmeme importam: tono de 13-19, a sh ERR tece branco Gogo. e de oba oatis de o Sida amos do Etta ne pad Dora no Nr dj ini poptalic Ne fesros tes coa À de pcs qui ba da, ela Sa Big B não Ra dlerença dr mini núrio Cro, apesar de de peão lala Lat. smaçã ds SO de loções Ne core micro, Bd: Udo com aegão port 

e Bolsonaro. 21% Moro de voto e Molionaro Oni: sonaro tem av 
do À. Doca fica na mesa, 

ão homo... cearense, atral votos de for 
mente. Tso fica. gênea, exceto entre os mas. ma homogênea, Já 0 tucana, 
na pesquisa eo rico chegando a 324 e MM. apesar de palco, recebe 6% Certain, PAL Par ERON Pie 

Uma zanga mansa educada. Ci Gomes to so Comné de eheco (PSD) com 1%, e sem — presidente oscila na margem — semelhante, só se destacando em onstadoco oomar 
prensa da Asembla para fr com orlstas scr a 
peação da PF qu acordo em casa pra ll que ssa do mca lê. "Levaram tab cores jclundo 
cousa | EM posse no Supremo, Mendonça oro cofcado no mau Imposto Rat que épico” 

comecar tn | defende democracia e imprensa 
Na primeira declaração da Repétdica como terrivel. participarão da cerimônia Contexto ver e a crlogratia anunciada é boa mesma Er o "cn mente evangéici”, Mendon. Mendonça disse os jor- A posse ocorre num mo 

afro segundo indicado de. nalstas que terá agora um. mento de tensão entre a pre 
Limoeiro recebe aspira governo pura Andeê Mendonça Jar Bolsonaro a assumir um . periodo de receso e que, no . sideme e o STF em especial 
Roberto Claudio, pé de air Ace Evandeo nesta quinta-feira (16) que . asento no principal tribunal início de 202, começará a com o ministro Alexandre 
camdidaoso Governo do. Letaamas Erandemé pretende ajudar a “consolidar. do país. Ele avume a vaga estudar os procensos em cur... Je Moraes, reator de inquê 
Ceark and pletrndo candidato de anos A democracia” e fez gestos à. deszada em julho por Mar. . so no STE sem citar nenhum. ritos que têm Bolonaro e 
pelo tteior do Estad. 
Terças 21, vaia Limoeiro Então, 

imprensa “Pr 
promínio que eu queria der. porque atingia o 

cen co Aura, que se aposentou. caso especie “Vou te pre . seus alados como alvo. A 
sos. parar parao ana que vempo- semana  pastido, o. pres do Notar A perca pt indo [6 reerarna verão. Gldelamhe no STE der comebar de modo sia. dente voltou à ur à tom aecomomiadeposda  actocndonocnoda | de fo compromso] cons“ Docane à cerimôia o. direo nos Jdgamenos do . contra Moraes ca aução 

pandemi Vieiras solda | “descida Cor Or rlors . prsidcade do ST Le Fes Sopre O tn o cb.  Boonco cluseõesa como 
Cedae deveriamumiro | ca nom Consição e em leu o curral de And gado a todos e que Deu nos “bao: Ele também esco Cidadania Ever como tule | especial cos Josi: se. Mendonça” é de às boss. Sbençõ” afro, em dc prisões cova seus alados 

O dado Auto na enc de Co Sto | 5 penal logo pd ace idas o no, inda. tarque em perprts O irito Geteraihou à 
roedor ramerado””. praser candidato do senado. | “mon de pomena corte. Além dio, apradecca pela. Como Gilinar Mendes o . abertura de uma nora Inv abatido do Fortes Eque lda não pode ser O emo de Ria do. presença do ce do Este. decano da corte, no esta. Hgção para purr a con 
fibra propôs eliana, redegeriecietadoaS6 | gpveico Jar Bebo ad. rece demo ssoidades. preste, coube a Ricardo dis do che de Bssono 
cidadania porão tado” quo anne bri Toma também que a impeeta. prcetes. Fu também fer. Loeandowokl segundo mai. por tr ft uma fala rela argent ha Palo ode contar sepue con se. cação so bispo Samir. amigo € a Kia Nunes ção, durante va lo; entre 

: Haja cafezinho Topeloeadiração"Mesfe-  rer da Ansembli de Deus Marques o mais novo ide: à Aid é a vacinição Gortra Poeconta demos conhecimento da ipotoca. do Br queiram plateia. . gran do tribunal. acompa- a cordiô dôrcbeemiverrode  amimaçõescimdasaqui | da impresa meme proceso, He cesar co cm ho Sar Mendonça 28 45º.“ “duma vicia pr 
acumule nérero voctaso Fundamental ara. menagem 2 Mendonça. no . intra do termo de pose. cada por um ministro do Su dera, enconos, “omsrção do noso pueda. Calda da Bala 0 final. Além de Gina, a ministra Como pensa o PT cicicios ado, Mr democmcdie. dardo Cega de conde. Cármen Lica também não 

Or quenemonbibia, especulações contre Teindo pelo presidente. André é Boemaro também . esteve na cerimônia. uma ie queer há pocos tem isiaemoradas Nada outro babadosem torno mese, É um ab die asi to cisdamas  dosmania O PITSS preside, sem lr o ne 
complicamUmaddasa moscas manguinhas as de More a se referência le pesda não quer” maiodepo que Caro à ordem de pio do al 
Roberto Claudio candidato sale lhe do caminhoneiro conhecido 

como Zé Trovão, Momentos. 
antes da pose de Mendo 
a, Marabs negou recurso e 
mtameve prio de Rober 
Jeferson, president do PTB e. 
aliado de Bolionara 
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Jogos Escolares. O presidente Jair Boisonaro recebeu um grupo de atletas adolescentes que & NACIONAL a sara EE ER E 

MI “com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS 

Risco de afogamento de criança é maior que covid  jiconiaço Grcmnent do teu 
mecenas Briga perambucana [ee qse qui vit a TCU RSise entes Aoensicamom 

O senador Permendo Serem mo munciee E 
Coelho (MDB-PE) sofreu humi- Pessimismo contagia 

m melo à discussão sobre a auto- ante cderrotaapósabancada Vaga no Céu A FGV deu destaque para à queda na pre- nei DA" Mprma Dibend oleo (57) 20 vio derem les cs 
air de 5 anos contra a covid, as fichas em Antonio Anastasia céu: o ministro André Mendonça foi em-. ano, caindo da prevista de USS70 em julho aa nertêade  ESES parentais pesado enem nom ds Cs Se ni. per USO Mis O cute é que em o 

casos graves, dados oficiais do Centra de de vitória de Kátia Abreu (PP cionados da República, e hoje já estros de . néiro, o previsto era USS55 bilhões. Gute Brvcnão de Doenças (EBC). TO), candidata de eram Car Tri no second ária 
dos EUA, revelam a disparidade dosriscos. lheiros et caterva. Mas a poli Mudança virá 
A chance de uma criança ou jovem (entre ca pernambucana também foi Refis aí lo Estudo da Unicef revelou risco ao desen- 
St) more aignda 73% aos Gociva para Mapia, às Chan: ms e speido 5) vo Jeca ds VD 
“do que um óbito por complicações ela. ces de Bezerra, quando O TCU Câmara Legiditiva do DF, o Rets já recebe. consumo de produtos utraprocestados, por alo O ge up do pbco da 10 eai El de dação Na pda RMS Rn Sei E 
Covid longe denúncias e alvo de operações eneguciar délbtos de R$1.S bilhão. o ado Vtdos cuo Prato DO Esperança renovável 
mento é a principal causa de mortes de Esperança de volta À decisão do Senado de implantar energia io cd Dune Ha pc de Pts qt concdaam .  po reniei aenoe E pre onde Jogada políi focas def de ao dedo que "ot. 6 CEO o Por Si omnes o 

Dem prelo cont que creme” tm peido força re. Tao segurança aii € dove imputar Dados detalhados ia Pe qe cols e 7 con hngaite mercado dem ram 59 mare de 5 18 ano porco. de pib de cine esta aa. mas comemorações 
“vid, aflrma o CDC, desde o mês de agosto. nistração. Pensando bem. ad a Melhor calar O Bd rca de ds der 
Eados desde 1999 Eds Família política Lider dos petroleiros, Deyvid Bacelar fr. mete calados, que falem apenas nos ato, CTC é Pode Pe Ana Ares mó Cenário brasileiro do preto do Rc, oo Campos ESB) Jo Ba pec 2 ma caças elemento so pes esa ces Pa cor teta tam 
Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Tiro certeiro Memória curta imuniaçõs Tt de pré relação do TCU es read go sie do rena Folume cora memoria Candido dura ão dado nas uns “Ea Semadevidasienção qui ias icb EA Mirim aanti tea crie ee meia ln el om Ca Sn e qe de Fo Aco” rei. An cão pera pro Coro 
tra crianças e adolescentes como preocu É bom, esconde Moreira da Rocha não tinha o direito de es é que eu poderia ganhar levando nas costas. ão joio que à om, São primado: En enc PARA da Combo Mr. qucer aqua dee Mas coqeso. Anos ab pano pede no Vig e e Basa 5 micros pra ta de Copasa des de Sereia de. Apa a ee qe que engodo 

Setor agropecuário: Ipea Enccla aprova 
ações contra 

revisa estimativa de valor lcosmunção para 2022 
Órgão revisou a estimativa para o valor adicionado do setor agropecuário | mepresentanesdos  tusca de soluções recto. 
de 2021, passando de um aumento de 1,2% para retração de 1,2% poli O dba Nac de combo à 

do valor agregado da | Corrupção ed Lavagem Avações pura 2022 
pesto tram 0. | det (ed Am rd dure Teo de 3% para | aprovaram, ontem (16). as. a 19 Reto Pera da 

dc SR comando o Rã | nes que ode de ma co que cars 
' de Mt, prognbico de saíra do | ticulação planejexecutar — de segunda-era(13)a oo- 
ARE q seno de 13 TRE enquanto a estima” | durante o ano de 3032. tem (16) Transtida pelo 
para eração de 12% Su a paia o valor agregado da | Criada em 2005,a Enc- canada Ninisério da fp 

dução animal para cla cine representames ça Segurança Pública no 
Fim dao deroude de Lam | demais de Jórglordos YouTube acesmôniade 
pars 349% com projeção de | poderes Executiva, Le. encerramento contou com 
crescimento em todos os | gidativoe Judiciária das a o de auida Segmentos e desaceleração | esferas federal cestadua. dese espcialisas. Entre as 
Pera pescas seinass | Bem como da Minltério nora ações acobidas uma, 
Aicame bora. Público. O resultados de... ade múmero 1, foi pro 6 rquiador amociado | seus debates subuidiama posta pela Advocacia-Geral 
do tea E um dos aves | Tocmulação de políticas da Uno (AGU) etratade 

Aos pesqui do G de “patas do metia revi da séries de contas 
nacona rimestras eta po into Belo de Ga fa e Etica (ICE) dl 
pp cmo ada do 
od Itero Bro (PIB, ama de todos be er 

gerado pa) or da ía e Cc ie | pls eds dee. ds rr 
rim da cao valor agregado dose “a pára se deve à queda muito. que, em relação dou cos | Ientamento A corrupção . enretamento à corrupção 

comparação pura eua Serpa ano se fe masa Mime a par valor agudo dose | ealavagem dedinho. prada par meio doar 
“e 2, peneipalmene quan tenta na estimativa de que. pendação de bovinos (9) ja agropecdrio para 2021. | mo Brasi - estratégias que — tocamento da rlções do do ne conde oe últimos da elevadas ra produção de Clete 49%) cm nao à podação seg | são explicitada na ações. setor público com a idea 
estes doa. eo ds ecra mat Tab pomidade de revi. | pachuads anualmente. va privada 

O novo rutado é exp portais Amjotaúnkaque Expectativas ão para halo da pooducão | . Em 19anos.a Enccla Ministro da Contolado- 
cad, em ope pes horas peer perpectia decr. Para 2023, o diretor de da javouras com cobeitas | já desenvolve malsde ra Gerald Unido (CGU), 
nem” dum nas cimento (135). Entetanio Estudos e Poítcis Macrve que se estendem paro a. | 300 ações Para o próximo. Wagner Rosário destacou 
pesqui estreado nem mesmo o novo teme coodnicas (Dim) do ips. mo rimestr do ano, como | ano, focam apeovadasses —— que cego de contre 
do TRC. com destaque pura da produção da José Ronaldo Soa Háior. cana-deaçõeu. laio e | novas propostas e renovadas. Intemo do governo federal 
produção agia mil e cura do pas não “eina Emcimeo no VA. milha end com pes | quod sido emp “sor a 
A pesqui da pula mun a queda no agregado da pro. do atue agropecuário de. menor sobe o total Es a pres rent. 
ipa Cem cubo dução vegetal A pra nais. 23% “devido dali espera. cobra respondem por boa. | dis uma da 1 ações Ji doratingido por meio do 
e an que impura tmativas de queda na prod da para à produção de bo. parie da piora do cenário | desemelvid bi atcalzada trabalho da Ena das 
ano oe sesdos de 200 da ão amu da cana-deaçõea vimos à mova alta estimada. para este ano é podem ne | emcncuequência dossel: . ações para deiendero part 
pedção vegetal quanto o da [63% e raia (ISA. para produção de suinose . tervar alguma sarpesa no | tados alcançados úoio público eamplar a 

ama Ox pequi virtude do choque clmátco da safra de aa cexpectati-  atimo trimeste de JM2I” | Para cada ação aprova: transparência no Ambio do 
dor d Ie ora. eo, irado na sua va de forte rcuprção na aba Ca datado um grade Poder Etc fer A 
ra nova previo, à queda de dese a, puto odutividade e produção Jão da (GT) composto CGU inenepoa todo ota 
roda de bia o tr meme Vo compre. da milho após É quebra. doção ama don sei | por representamos de balho ealicado pela Encila 
io times dee ano ea plo alpes de sara de 2021, resulta Aocncado pelas exportações | diferentes órgãos int eeuacho que esta constra- reduções nas esmas do “Também à nova eximati: te das questões climáticas de care bovina pars a Chi. | tuções e que encare. cão conjunta de soluções. 
Jerantamento Sutemático da va para o valor adicmado de adversas. À previo am. na devido à recado scene | gado de resizar estudos Eum grande mecankama 
Produção Agra paras pro- produção animal deste ano teria era de alta de 34, 
ções de milho, cinadeaçã- . ainliza redução de0.7%, ante . mas levava em consideração 
careta peevido anterior de expun- . expectativas de mira ain- 

So de 12% Apesar de atas. da peeliminaves fts pela 
levadas nas produções de Conpurkis Nacional de Abuse 

O desempenho negaivo  Suios (879%) aves (45%). cimento (Conab) informou. 
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CIDADES 
Maldade fr de e e a bo vo star ca lr com ção espec Ca des 
se rig 9, ds a dps de 12, 0a Pr de lt ua sede 
des erva Prça presa Um Pa sá ni ramo para fan 

E 

INTERIOR 

Micha Lins fi reeleito 
O dieória do Cidadania de Fortaleza sealzou no último 
sibada di 1, mo Clube Tiadentes (odio Teo) oseu 
Congresso Municipal, que reconduziu a vereador Michel 
Tin à presidência do partido na capta. O eveto contou 
com a pesença do presidente estadual da sigla, Aleao- 
“re Pera, que afirma que “ecandutr Michel Lins para. 
A presidência questão de mérito e competência por todo 
trabalho que tem consagrado o Cidadania por duas eleições. 
em Fortadeta cumto à segunda maie bancada da Câmara” 
“Tab estiveram present o deputado estadual. Ja Cê 
ar, líder do Governo na Asembleia Legislativa, e os vere- 
alves Profesor En Kátia Rodrigues, que oram lets 
vice-presidente do irtári, os rcêm, emposados veres. 
dores, Marcos Pao e Dano Rbeia, que também passam 
a compor à direção do partido na capita além de outras 
“eranças polca. lados  mputianes da partido. 

Muito trabalho 
o se pronuncia após sua como di- 

rigento do Cidadania até 2025, Michel Lins ressaltou 
que essa recondução aumenta a sua responsabldade 
“e fazer com que o partido continue se destacando no 
cenário políca como uma das principais forças não 

principais forças políticas da capital, sendo em 2020 o 
quarto mais votado e atualmente a segunda maior ban 
“cada da Câmara e também da base do prefeito Sarto. 

Disse mais “O foco agora sho as eleições de 2022 e temos s mis 
so de tentarmos eleger do primeiro federal do partida 
a capital, além de aumenta para 2a 3 deputado 
estadas na Assembléia, Po 

garantiu Miche 
Importante saber 

None ano tt suplentes o advogado Pro França é o conse tutelares Marco Palo Dano Rb o veur a oportuidade de unirem coma veres 
dores em 3022 et er da Nega sau no lugar da vereadora Kátia Rodrigues. Apenaro PDT. muior Bancada a Câmara. co 19 vereadores fer o mesmo 
abr espaço também para ra mplete asumrem 

Telhas ecológicas 

AN DEZErno 
Drs 

SSPDS contabiliza 199 operações 
policiais deflagradas este ano 

Segundo a pasta de segurança, o número é quatro vezes maior do que a quantidade de ofensivas 
registrada em 2020, quando ocorreram 49 ações. Os trabalhos visam coibir CVLIse CVPs. 

Este aa, segundo à SSPOS, ave uma redução de 30% orgao Crimes Viles Lts tania (US) no Cará 
De acordo com levanto 

mento divulgado esta semana 
pela Secretaria da Segurança Pública e Deles Social do 
Ceará (SSPDS), a Coordena 
doria Integrada de Planeja 
mento Operacional (Copo) 
realizou de janeiro so dia 10 
de dezembro dese ano. um 
total de 195 operações pl 
Número que é “quatro vezes. 
maior” do que 2 quantido 
de de olenavs registrada 

quando oxbereram 
Copa. Segundo a pasta, os 
trabalhos integrados visam 
cole os Cimes Vioentos 

ana que, em moveniro do 
mo passado, a Capa re 
eva TIS CY vo memo 
Peiodo deste am à sedução 
do de 309%, cando para 2 
oxomncias. Deste ou cas 
registrado, estão homicídios 
doloso emnicidios. lesões 
nepal seguidas de more 
lusos O secretário exe 
cut real. té, a 
mpoetânta do trab te 
sem eszados com o pot de 
onto órgãos parceiros 

“Tivemos uma redução 
nos crimes violentos na Ca 

neste mês de nove 
em comparação com 

“mesmo perindo de 2030. 
Esse reco faz pare das di 
vesas ações que à SSPDS e 
suas Instuições vinculadas 
vtm realizando. liso é fru 
do de um trabalho integrado 
“do empenho de todos que 
comp a seua pet 
ca Tao só nos montra que es 
tamos no caminho cera Se. 

maldade reduzidos e, asim, 
Bem melhor que ou anos ar 

ado 4 SSPDS, com 
abordagens * fucalações. 
as equipes também realizam 

forças de segurança do Ca 
rd conforme a SSPDS, 
Levantamento 
Ao pasado à Copo ee tuo 4 ie negra qe Bosco cal tres 

laidades em conjuntos ha. 
bacia comper mando. doe de pres e de asc 
apreende, am outras corninca dure 4a mta Já Do que co acl do ve de 109 balho nega os dram eitrados Dos de eba, 9 ções da 
leres Operação Apto; 
apena Coordenada Em Sabe. 4 Operação 
Demi deigrada tt veses AR tatirações forum “das pas 0 mun 

a co Ito de rebit amb ou CVs e Contra Pinêno na regia, Alm 
das faças de sepaanç er tau: apr rp 
apolaram e ralos cond 
“is pa Copo da PDS 

lera, Rego Metropolitana 
e Interior. Os lertóios são 
escolhidos 
Superintendência de Pesqui 
sa e Entraléga de Seguranç 
Pública (Soperp) da SSPDS, 
Alguma da operações ral 

sem 2021 oram batia 
das com os nomes de Apos. 
tos, Cerco Fechado, Dom 
é Sumé. À mal recente 
denominada de “Operação 
Guarida. Todas as lena 
fa planejada e eaiadas. 
vindo manter à sensação 
de acolhimento e bem-estar 
aa motadores de conjuntos 
litacionas, além de reor 

aros trabalhos prevensivos e Sstenivos já realizados pelas 

Lets e Intenciomal (CVLI) 
o Putrimánio (CV), 
Secretário executo da 55 

PDS, Samd Elcio enbtaoo 
a redução dos crimes ventos 
e explicou à Emportocia das 
operações sen relizadas 
como to de rd ando 
ma o ind de criminal 
de mo Estado Samu apoots 

Startup cearense fomenta registro 
de marcas e abertura de empresas 

a celular, Assim, té mesmo ox Desde 0 leo da pande 
mia de covád-19, em março documentos necessários pare 
do ano pasado, inúmeras o registro da mara do negó- 
empresas no. Ceará tiveram clo ado enviados pelo próprio. 
que fechar as portas. Outras Celular do empreendedor via 
precisaram se adaptar e, de WihatsApp. “Além iso, é 
Aeendimento fico, pastaram 
à alertar produtos e serv 
cos na modalidade virtual 
Cenário que ocasionou uma 
demand de empreendodo: 
nes para tegistros de marca. 
Con lo, uma startup ces. 
rena esti visbiizando esse 
procedimento para “evitar 
Que os empreendimentos que 
dinda não possuem murca 
registrada sofram restrições 
dica. 

Segundo os cofundadores 
da MyBlara, a startup ces. 
rense que ata no regar de 
marcas no Cearã, Frederico 
Cortez e Ertveto Gonçalves 
Juno, à empeesa tende a 
minar vs “obstáculos para 
quem está disposto a em 
Preender no Brasil “O em- 
Preendedoriamo traseiro 
ainda carece de conheci 
mento sobre a importância 
do registro de marca para 
uma empresa. Tso acunte- 

nel Abi chamada om Enepara faze o acompanha 
mentem tempo ea de toda a cadela da peocenamento do cego da “us marca 
Just do INPL e receber se Aelinações em cada fase. O contrato, que é enviado a 
tomaticamente para o email do empreendedor. também Sonia om saturada. 
capa Cate “Anda, de acordo com o cofundado da startup ces. 
cena, ao regista a mara, o cl paga À empresa so- 
mente valor de R$ 100000 

cobrado para o serviço lpencando tras mensais e ama “As outras tam são 
referentes au IP, e devem cer paga diretamente so gd: Portanto, regata à 
mara, além de garantir ua propridade, impede que Você seja penalizado judi- 
Elaiment finaliza 

e, mtas vezes, pelo ato 
custo que as empresas es. 
pecializadas neste serviço 
Estão cobrando, um valor 
que para de S a [2 mi rese. 
Ô que é muito penoso para 
am” pequeno empresário. 
Ora situação identificada 
doi o registro da marca em. 
peesaia janta ao Tostituto 
Nacional de Propriedade 

ndsri NO: evela Cortes 
a registar uma marca, 

como explicam os idealizado 
es de sato o line entra 
em contato com a empresa é 
az todo o proceso virus 
mente por melo da pstafor 
ma htpe/lmopmarca tecto, 
que pode ser acesada tanto 
Pelo computador como pelo 
apareiho de telefonia móvel 
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O INTERNACIONAL === 

Tensão: Putin acelera testes “0º 
Fr = = Aa impõe restrições apos 

de míssil hipersônico explosão de casos 
Em meio à escalada da crise com o Ocidente devido à situação na Ucrânia, o ET 

presidente russo, Vladimir Putin, acelerou seu programa de testes de míssil Sorca do Sul Kim Boo Amalmene usem e abs bio RE pt sedia quanto çes ao hair de Em imelo à escalada da pa Dianpa rã: ie a cc com 8 Oelden der To é um pelo dep. | Paio dd is piadas deter do À siação na Usina, o lida. O pepeio dando | Cons soca Embora. ne posoafen Seo prende ru, Vinde Sei Lato die ram | pimento sil Embora. — asc pesos má Pos asia e pap seminário em Maca que | rapndosdidcamiar pa iniependenasase ad tes de na dia curdo una ita | rar To e tm Epa de mereço venção ru na reg Ms pesca de comives cdm o oc plc seo pet ra So quota Renda meme ego ts Pos o asse st red dede fo, Srs da Due preiee Pee ia Pao pe ee ma que os tes | jomiscaa res do go da notenha ing o cio te Ape Cm rca red an ea tem a Mo consertos | ever sado) O rp do o), É o quarto teste da ee do amena do fe | cevemdurrmépdo  rados e eta pe. medo dedo oro é O mente lçameto de um pende de jan seta para oca ita hs oco ci ode aançado ruido à | ars rega reais da população da Crea do O mentos a tg Jade mia a E a es Cs eo Semace de da polida Cora da Almiate Gordos near aee dé programs ainda | Po máximo quo pe” dos err rn mb defina musa. fo os os seguem ns ha idem | Omi qua pe Midas o ga Tm E a Comme | ma dia cinco ga Si DO dote fmoaios comamieieomor | Eofiesem eso peça dnaço midias Tr tarot roteado cromedoncat | inbiciemiaço ti nen JaLGoa ima [mm jrideens eoiraceaér | meme idiciea fes NO do ese, mas & divulgação ca na o pa.rvando se dt mca que hã os pas coro Odete | Je uefedur porta ma be ma core o cost do agrava pre eds À Otan rechaça e demandas ru dede meo de novos mento das tendes como Es Cenário de cocomaviras no país. sds Unido e a On (ala Nordtaos dim, ema oder amádia mb de neas “Tumbém meta quinta, o 
secretário-geral da. alunça, infecções sobe deforma. 

é ilnterrupta. Ev 15. Jem Sieg demo que outubro, a Corea do a demanda de Putin apre exemplo, mas apenanse Sul contablzava média de nentadas aos EUA na crie. mado police a guerra civil teve de mega mesta quis. Ucrânia é ouros pass traria coco Outra 1.579 casos diários nesta ão sc. O riso quer que pe a vita idepem. um reg conpramtador poema pr a On Nesta opção Caron servos de quarto dc al dE6290 
pratas por escrito de que. dência de áreas. acerca de sia presença em quinta aldnos rumos frame do clube não tá expandir-se. pró Rida no este do pas. trrdo scrantano. exercícios de ataques a navios 
à let, retirando oo comes Visando uma demon — Tudo começa oe um cao ma regida. fetos em 2008 Ucrânia e à . tração de força na hora de simples de corrupção. no qual Notese desta quinta, o Tá- 
Going. megochar “uma acomodação. um funcionário de uma em Hom aingio um aho a cera 
Teo É inscelível na Ra Putin deslocou cerca de 100. presa que fornece alimentos . de 400 km da ponto de lança 

ia, que vê os antigos pedaços. ml homen € equipamentos. e produtos pur as Forças Ar. menta no campo de testes de 
“da Unido Soviética (192251). como Blindado tanques e “macas fot condenado por co- Cla (regáo de 
como dress que, de não são. sistemas amaércos para dee- bear propina. Só que em he no Ártico). O Tudo pode 
lidas com 4 diadura da ras pena da en cede do Ting peer e 
Belas, não podem ser lo. Ucrânia Para o Ocidente, há 
caporadas à estrutura til. o risco ral de invata o que — que parte do material entre. em trajetória manbrável, fa 
ur ocidental e trazer tropas. o Keil mega. Seja como . ue lt para tropas ras nas . cltando a evasão de deesas. 

E 

Ri iu 
it I ú 
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LorERIAS e MEGA-SENA, 4 2438 08,1 

6265.64.78 Anerma/6o. 

O ÚLTIMAS = E 

Vacina contra nova gripe só chega em março 
Vacinas no Bras são para combater o virus influenza A H3N2 e vão contemplar a nova cepa Darwin 

da campanha de vacinação. mada pel reportagem. Para 
Em 2021, por exemplo, els. Barboia, da” ANCYã, os 

inesperados surtos de gripe 
infldenta À em São Paulo é 
em outros extados exão re 
lncianados À baia cobertura 
vacinal e a tuto, 

Um tara do hemitê 
rio Norte contaminado com 

ara trivalente (oitribu. 
rede pública) q 

mas tetravaletes (dpois. 
nas clínicas privadas) 
Butantan 
O Instituto Butantan, que comporão eme 

que contemplará à ova cepa. Rã, Salvador, São Paulo? Se 

x. Preventiva, não tem resposta 
Imediata. A vacina não che 

io ga rápido, não tem para todo 
mesmo tempo? 

Butantan fone los os imuizantes compras pea governo 
Ay vacinas contra o virus. vin, responsável pla cpúde 

influenza À HSNZ que vão tm de gripe em São Paulo 
contemplara Dar em outros estado mocipação, 

Anvisa autoriza vacina 
da Pfizer para crianças a 
partir de cinco anos 

Basa 

COLÔNIA DE FÉRIAS 

8h30 às tlh30 iene com 
out4h ás 17h 

A Anvisa (Agência Naco- — deve ocoeer imedit 
n lâneia Sanhária) 

esta quinta-feira 
vaia da Per 

ar imuniar clamças a par ri, À previsão é imunisar 70 
Eirdecina ao. milhões de crianças 

Tula do 
Tra posará à 

near eta nova fa etária. 
Até então, o modelo da fabrt 
cant inha o uso permíido. 

proteger crianças. À farm 

Importantes de geração de . vo no contrato. Para parar 
anticorpos nesta população: . tr à entrega das doses espe 
esplico o gerente geral de. cíicas das crianças, basta 
Medicamentos da Anvisa 
Gustavo Mendes 
Resolução essa 

A resolução da Anvisa pr. nada pela Saúde 
vê que as crianças mecébem “Gestores. do Lanche incluso: 
duas doses de TO microgra- estimam que as Intervalo de is. meçem a chega frutas, tapioca, cuscuz 
river picada mei. mês Procurado apostando e pão de queijo. INSCRIÇÕES ABERTAS! 

Horários: 

ão extra do Diário Oficial da se manifestou. Com o aval. Válido para alunos e 
Ed a Cimo unico pelo. Dias 13 4 17 de dezembro & dio altos, 
er ao Miniéro da Sai... plano de vacinação da Cord 10 q 14 de janeiro, nas 2 sedes Contato: (85) 98851-1576. de did “ando is Porataricmiánio de Fortaleza. 

EDUCAÇÃO, A 
ESTE É O NOSSO ESPAÇO! 

à Moro 
MATRÍCULAS to 

ABERTAS comiui coco 
= 3304.0200 | 3304.0700 

= 
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Economia 
Indústria e serviços fazem 
PIB crescer 4,78% no CE 
O Produto Interno Bruto foi impulsionado pela indústria e por serviços 
e atingiu crescimento de 4,78% no terceiro trimestre no estado 

(4 Esteéo 
passo 

inicial para 

; para captar 
: investimentos 

. Privados 

coordenados pelo 
Poder Público. 99 

M)queatingas— Ceurá ap 

PMCE terá concurso para EM DEFESA DO 
profissionais de saúde em 2022 | CrediAmiso 

Eua [100% BNB 

ps Ge (q 

A ESCOLA DO SEU FILHO ““X 

SEMPRE! 
JATRÍCULAS oro 

3304.0200 | 3304.0700 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO PRÉ-UNIVERSITÁRIO 
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ECONOMIA 
Aa O Bco Contras que meo de 5% ara 10,2% a extra de ção ara 2021, ca 
da cum ese no PCA A preço ont reside infação da quarto mese dest ano considera 
arg esta po mercado re or ste de pros e de cântio restar e em 222 

ECONOMIA 

Precai PEC libera porteira 
A aprovação da PEC dos Precatórios al muto mais além 

do que garante o nono Balsa Família chamado de Ausilo 
Brasil agora. Em pleno ano eleitoral, à folga do orçamento 
va rir imulo mas que ls, já que ela dá a Balsonaro 
um espaço extra de té RS 35,5 bles para gasta em 3022, 
estima a FI (lnstitução Fiscal Independente) do Senado 
Federal. À proposta, ja parte fina oi peocnulgada, o 
tem, pelo Congresso Naconal, deve abrir uma folga total 

R$ 117,9 bulhões, nas contas do órgão. Boa parte dese 
valor será destinada ampliação do programa soc e à 
correção de beneficios previdenciário  asistencias dei 

despesa primárias do Governo Federal, segundo a TF 
O Comgresso carinho ola extra para uso em gastos 

obrigatórios ou vinculados área soca à peoerogação da 
desoneração da olha de pagamento das empresas. À divul 
tação do número, porém, pode colocar anda mas 
Robe o governo, que á tem prcisado administrar diversos 
pedidos por aumento de gatos em ano letal. Bola 
ra por exemplo, tem prometido reuse salara so po 
o federais O Mintério da Justiça calcula o impacto da 
medida em ES 28 bilhões, mas o Ministério da Economnta 
trabalha para nua ese valor. projeção da IF para o 
espaço total aberto no feto de guto — regra que Lita o 
avanço das despesa à varação da inflação - é male do que 
os R$ 10641 bilhões estimados pelo Governo Federal. 

Primeiro uso 
Mal ol promulgada e 

o ministro Pao Guedes. 
(Economia) cedeu a Bolo aro slando ao Co 
promo gueeeneRsãs 
o Orçamento de 2022 

para resjuts sala 

FMI de saída 
O FMI val encerrar seu 

excrióriono Bras ato 
aque vem, após Po 

es expeatar que o 
Governo não peca mais 
dos trabalhos da entidade 
o Pas O estado bl 

amo eleitoral. O oficio não aberto durante um acordo 
estas sega contem de estêcia financeira do 
pladas, embora o Esecutlvo FMI em 199 e que ernbo- 
Mala que arco. ru acordo como Brasil te 
rações poeta do Govero nha terminado em 200: 
Federal serão tendas escritório fot mantido pura 
No documento Guedes facilitar o dido entre 
deixa caro que reservaé corpo técnico do fundo 
ceara tendo em vita à 
decao de Bolonaro questo 
A restruturação de cartelas 
do Poder Executivo. 

as autoridades. O amônio é 
teto em meo à criticas de 
Guedes da previne meg 
vas de Insttlção. 

44% no faturamento 
em comparação com 
igual mês de 20, 
ando levantamento da 
ie, em parceria coma 

Ale. Os indices de consumo em restaurantes revelam 
ainda baixa de 0,5% na quantidade de vendas e de 3.14 
no número de estabelecimentos que eltvaram pela “menos uma transação no mês de outubro Infação ten. 
damenor é a própria economia pesaram contra. 
Mais informações de Rubens Frota: 
e-maik frotarubenscgmail com 

Promulgação da PEC dos Precatórios 
libera mais R$ 43,8 bi em despesas 
A equipe econômica do governo conta com o espaço de R$ 106,1 bilhões 
para conseguir honrar todas as despesas previstas para 2022 

medida libera mais R$ 434 
bilhões em despesas no pró 
ximo ano é abre caminho 
para queo governo amplia 
cobertura do Aunilo Brasi. 
Programa social que sub 
fui Bol Família AMC Alm do, permite que 
o govemo adie O 
tod dividas da Unido Já 
reconhecidas pela Justiça. 
Agora, Planalto val inclair 
mais famílias no programa 
de transferência de renda 
Atualmente o Ausihio Bra 
al atende a 145 milhões 
de famílias, mas o número 
deve ter stpliado para 17 
milhões até o fim do ano. 

PEC, o Ministério da Cida 
danha pretende acelerar o 
procesto de incdundo destas Famílias é à operação, que 
envolve à Caixa é o Dat 
prev, para realiza os paga ento até o fim de devem 
[e 

Para o Orçamento de 
2023, o governo estima um 
benelicio médio de R$ 415. 
mesas por família O valor 
de R$ 400 prometido pelo 
presidente Jar Bolsonaro é o mínimo pago para quem 
Já fas parte do programa 

A PEC dos Precatórios 
fot a solução encontrada 
pelo governo para receber 
Autorização para ampliar os 

gastos em 2022. Com a pro 
mulgação da segunda parte 
da PEC, focam Mberados 
mais de R$ 106 bilhões em. 
despesas que não estavam 
sendo eomtabliadas n la. 
Boração do Orçamento 

A PEC tinha dois cam 
hos. O peitmeiro foi ul 
pasado da vemina passada, 
e pecmite um drible no teto 
de gastos, fazendo um novo 
cleo retroativo dese 
mito. O seguado, promul 

CENTRAL (x 

gado nessa quinta, 16, cria 
um valor máximo para o 
pagamento dos precatórios. Ex questão que limita a 
quitação de dividas deve 
Ver questionado na Justiça 
O presidente da Comião 
de Precatórios da OAB Na- 
cional, Eduardo Gouvêa já 
die que pretende entrar 
com uma ação no Supremo. 
Tribunal Federal (ST) 

Apesar do impacto flnan 
cio da PEC na ampliação. 

3 BRAS 

E = =» 

, a E ade de AS 400 poem pl president as Bons o mo pago para quem tz at o penrama 
de gatos em 2022, o valor 
ndo” será sullene para atender à promesa de es. de servidores fla por 

ao, para ampllar ae emendas. parlamentares é 
para elevar o recuos 
fundo “de fnanciamen de carapanha elloeal carão dio, 0 Cont 
deverá fazer novo cortes nau despeas Já prev no projeto de Orçamento 
do próximo ano 

Gere Sepp Ea Admaszaçã + Seios LDA lora pico 
[ge eguea ao NSTTUTO DE MEO ANNE DO MUNICH DE 
[CAIC - INAC a LO ara Shopping na Manião de Caucaa na 
endereço o Veados Fcc esta de Ure, Toca (ota, 
Cop GL S6L A Coca Fl detarado 6 campéimeno dus 
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ESPORTES 
Rompimen. erace e De gire arm oie do corro ue otro rt comohi ade 
io de 22 A ao je dd ea epa, oque rec et qria, 
Abs oem a sem rt a O cc pr par dee oa bc pe to 

Galo derrota Athletico-PR por 
2a 1 e conquista Copa do Brasil 
Com a vitória, o clube mineiro comandado pelo o treinador Cuca 

conquistou a competição nacional pela a segunda vez em sua história 

O Atlético-MG levou 50 
anos para voliar à conquis 
tar o Campeonato Brasi 
leiro, Terminado 9 Jejum, 
precisou de 13 dias para 
festejar o. novo titulo na 
clonal, O time alvinegro 
derrotou o Athletico por 
2a 1 na noite de quar 
eira (15), em Curi 
faturou a Copa do Brasil 
A taça Já havia sído mui 
to bem encaminhada no 
último domingo (12), com 
uma vitória por 4 a O no 
Mineirão, em Belo Hori 
nonte, no jogo de ida. Na 
partida de volta, na Arena. 
da Balxada, Keno é Hulk 
marcaram, Jaderson des. 
contou no final 

Campeão “mineiro | no 
primeiro semestre, o elen 
co comandado por Cuca 
termina a temporada com 
uma inédita tríplice coroa 
na história atleticana, Des. 
de sua fundação, em 1908, 
o clube bateu na trave duas 
vezes. Em 2013, ano emque 
ganhou à Libertadores pela 

ira ver, tambêm ha 

aquele em que o time de 
Minas Gerais conquistou 
mais titulos em sua hist. 
eia de 113 anos. Na Copa 

desta ver à 
parou nas de mifinals. À tríplice coroa. 

faz o Atlético igualar um 
felto de seu malor rival, o 
Cruneito. Em 2005, o time 
celeste ganhou o Mineiro, 
a Copa do Brut eo Bras segui 

Sul-Americana e a Co 
Bra 
a por um terceiro troféu 
O ano de 2021, porta 

to, ficará marcado como 
maio “uma conquista en. 
quanto o adveriário fica 

O tuo da Copa do Bras fez o Aético-MG igualar a trico 
coroada seu ia estadual Cruzeiro, conquistada em 2003 

Rocha, 
subsitte 
cado, até chegou a abrir o 
placar no entanto o gol foi 
Tnulado porque ele com 
duzio a bola com a mio. 

o placar com Keno após 
contra-ataque. 
Antes do intervalo, Hulk 

quase fes mais um. por co 
Bertura. Já na segunda eta pa. o Athleico teve outru 
gol anulado, sos 10 minu 
tos. Desta vez, Vinicius 
Mingott balanços a rede, 

revisão em vídeo 
preso à Série E 
nova con 
tkanos passaram por um 
momento tenso: aa che 

de. Aos30, Hulk ez o segundo 
dos visitantes. após co 
tra ataque que o deixou na 
cara do gol Com 6 a O no placar 
agregado, a torcida ale 
cama só curtia alnda mais o Jogo à espera do 
to final. Os torcedores do 

Inkciado em 1989, 0 time 
de Cuca mostrou que à 
tentativa de intimidação. 

ESPORTE 
AMADOR 

Hino dos clubes 
“Tao ns Assina como na Câmara, nda ver que é 
estodo o Hino Nacional, o mestre de cerimônia anuncia 
“o nome do autor da letra é o autor da música. Eu giro 
os homens de nosso rádio que façam o mesmo cor os 
hinos do Fortaleza é do Ceará. 

Locais populares 
De há muto que requeten local populares em 

Fortálera e mun vi nenhum político estes local 
Coma va haver eleição em 202? aposto que els já já 
a aparecerão. Po exemplo: Mercado São Sebastião, 
Holanda do Quer Fa Bar Carr Driques e 

Personalidades 
Leitor desta coluna me manda recado elogiando meu 

conceto sobre a esta que revi segunda-eira o ato 
mundo de noso futebol Ele concorda com tudo que eu disse no que sou grato. 

SEGURANÇA PRIVA- 
DA, O indico das empre. 
se eg pda o 

ESTRELAS foi um prende. Coaá pretos homenagem 
prefeito e su nem estã 
todo pare govemar Cura 
bio Cid están oo 
e tem o Games Faris, ou 
“sea de omso espe. 

Loteria dos Sonhos 
Mai um fim de semana com dinheiro é moto serada 

para que aposta na Loteria dos Sonhos 
Oto 
Mais uma honraria para rt de Sá Cavalcante. Ee foi 

agraciado coma Dr Edilson Brasil 
Roberto Pessoa Mocada Nova é rata ao Roberto tudo que de es quando deputadopor aqua cidade Boberto será 
Tidal de Morada Nova. 
Parque das Fontes 
Ed ano haverá o él od animado da pogdo, otedecendo as socras nr. Meu ago Din Tee quem comanda. 

sob o comando d veta de hdi Mun e Mina Hran. 
Mais informações de Si Caros: 
e-mai promevitdaGyaboa com 
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OGERAL pasado ig 

Projeto Escola no Fisco retoma atividades com 
visitas de estudantes ao Centro de Memória 
A iniciativa das secretarias da educação e da fazenda tem a finalidade de conscientizar os estudantes sobre cidadania e tributação 

Estudantes da Escola de 
Ensino, Médio em Tempo 
Integral (EMT). Senador 
Ore Pontes, localizada no 
bairro Caninderinho. em 
Fortaleza, visitaram o Centro 
de Memória da Fazenda. Esta 
primeira turma nleiou uma 
ri de vistas promovida 
pela Secretaria da Fazenda 
(Sefar-CE) em coejunto com 
a Secretaria da Educação do 
Ceni (Seduc 

O projeto Escola no Fico 
foi idealizado pelo Programa 
de Educação Fiscal (PEE-CE) 
com o objeto de convidar 
estudantes para conhecer as 
Arividades desenvolvidas pela 
Secretaria e rele sobre tr 
Putação e cidadania. À asse 
sora administrativa da Se 
due, Carol Gomes, remalta 

Um exemplo que trouxemos 
pura dest o da catira des 
fudante: complementa 

O Centro de Memória da 
Fazenda fol einaugurado é 
institucionalizado no dia 27 
de setembro de 2021, duran 
te as comemorações dos 185. 
anos da Secretaria da Fan 
da: O equipamento cultural 
adere tê ambiente: gole 
ria de fotopintuas de ese 
cretários da Fazenda é duas. 
salas com a exposição delon: 
duração “Notas de Memo 
Ti, Um dos espaços é sa 
Ja-of, na qual os vitanes. 
podem cooler a instalação 
drtca Valor, de Lara AI 
duquerque é Vlor Gra 
À curadora é da Sefaz Se 
exetaria da Cultura do Coari 
(Secul- CE) e Butuca Prod 
es Cultura Par a escuas Interessa 
das em participar da projeto 
Escola o Fico é conbecer o 
Centro de Memória da Fate 
da, € pone agendar vias. 

grupo por me do tele 

que as vias foram pensa 
dis buscando a participação 
“as EMT que oleiam a 
disciplina eletiva de Edu 
Cação Flcal. Dede 2019, à 
matáia fa parte do quadro 
de eletiva, ma parei en 
tre Sela é Seduc ne (85) 109.061 (lar com. 

O coonlenador da EEMTI Farelo Monteiro). O Cen 
Senador Ouies Pontes, alo o : ú tro da Membia funciona de 
Lima, reforça à relevância da — O nt da Memória fo relnaugorado em 2021, em tude da comemoração de 185 anos da Sefaz segunda à sesta, das $h30 ds 
ividade para à formação TM, coma lda entrada à 
dos alunos e desta à lm- ese contei jeóico para à. no Médio, Pedro Henrique. O educador do Centro de “a sociedade, com 
porn do seo grato parte prdca, para que les Ele fla que 0 momento foi Memória. Pao José Mas me legitima co 
a equipamentos culturais. "E. posam vivenciar e absorver. uma forma de rever 0% as- comenta que as mesiações ao mesmo tempa, 
um fora de proporelonara bem mule aquilo que ces. mtos vistos em sala de sua. relcadas cre am escolas legiimo 68 meus rep 
ls uma vênia de mundo veem nro e relembrar à Nóia dos. Buscar utilizar linguagens é pon. Ft Gone do Car maior do que a que clesestão Um dos estudantes que Bras Para ce exemplos gados à realidade. dude por meio do pro 
acostumados. Além de ser . participou da experiência lo e o o epa que dos cotar talha. eo, Ea ralo ipa (8), 
uma oportunidade de ruzer . 6 aluno da 1º série do En. mais chamou a atenção.” rmos a elação do Estado com ta no dia a dia de todos dó. (o) minas mr 

168 A localização é Aven 
da Alberto Nepomuceno, nº2 
Cent = Fotalena/CE 

Sociedade EEE Ecrmio no e pda e tr Como 

No 2d Coca do Ba De, to comeca do focal O 
Daian q corapa mao megeepa portais qe a pereças or 
dade Criei da UG, rlido a tcçes 

do boto Ace 

psi oie ARTE ASEd  náe  ns to , ET pone 
CEEE ro e pera peer 
Do tt mm Rapidíssimas 
pomar si soam edema pj toner ssa toi 

a premevra produção bia ego de unha pato nome Tera 
mA Bel omscadidade e ceniidade 

de Dema de Para. Iaducdas em pesfarmanes tr comandar tah o de go da Mg cr de nro e Ito Ida que 
estamos: estarmos perto e abraçarmos uns aos outros. Cd Boetanha O loga égua É Abra Racha Fraga e não mira sonoridades mi ; a oia Co ford Fr op ae eta cia cp poco Vs Cola MUO “Calodido. NS Oidio de Monta ciano ria. - mM. 

es é a, que fl Prada da BBC. ver Lo qu ds pcs cs ce apemaçã Er, co pa =.) mind par Pos co Tomie dede pra dum” Ms Embalo 10 pad 
docs coa erataes Fed price aee memo menor proa - BOM Hoje sc O igreis sara dpois 
Dobra no ppelde Mic comemoraia one 55 ame priments de parabômserão” no Sri a prima sa Ford participou dsriado* médico mas deem exemplo de. dirigidos para fsitropenta fra (17) s 5 hora - UM 
Tudo” amas ve pes. uma pesca integra e enorme — Dane Oii Piva, que fe Com a esperança ds recon 
duções da BRC ileso. BUM rabo cinco MBM -C631 da ma belaprofinão verdades. — tros chegando, coração vai 

O eps Tod Obina amor de coleção scedoa do ro sacerdócio BUM Neste ficando quentinho, e chego 

Erro fi qa Ena, na e F, feet ria dao ana Ee Tee ed = ce = A dona and bg d Cama rem fiendrdo Ina marrom capri ade deter pede ácaro E eo corram iron imo o e a Pirai iPod E dm” remedio qd iam predromedão  c Prse ai ap a pes Gi am ia 
Lençõi Paracuruanses. À tbrca da Fyder está sida numa uid 50 mts com detto e — Ji 1 dese por ocasião deses apanhado ds composições que. seleção exchusva de presentes 
red de 5/00 ms a localidade de Bol Morin, tem capacidade 2 fimo de Odeio plano amierára Pesa debem e” Ingo dardo a pandemia + 
de produção e até 0 ungades por ana. “dede bc que em mas de que he a volvo case de. me do repertório lda ama 


