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COVID-19 
Fortaleza é destaque 

nacional em rastreamento 
Desde a criação do sistema, foram monitoradas 67,4 mil pessoas suspeitas ou 

confirmadas com a doença na Capital, o que vem ajudando a cidade a vencer a pandemia 
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Durante o evento, foram apresentados diversos trabalhos desenvolvidos em detecção, monitoramento, alerta, resposta e comunicação realizados pela rede 
Como resultado de mais uma experiência exitosa no enfrentamento da Covid-19, a Prefeitura de Fortaleza foi premiada como o melhor projeto 

na categoria Capital da VI Expo Cievs, evento nacional do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Sade, do Ministério da 
Saúde. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, parabenizou todos os profissionais envolvidos no sistema Rastreio Covid Fortaleza. CIDADES: 
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VE stismtam [elésile)  Ex-ministro Sergio Hamilton Mourão: Europa pode Senado aprova Pandemia: Nordeste 
Moro ataca política Forças Armadas ter mais 700 mil recriação do sai na frente 
econômica de não são agência mortes por covid-19 Ministério do Trabalho na recuperação 
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SOPINIÃO 
“Você jamais serálivro “Com amor 
sem uma imprensa livre”. conquistamos tudo” 
—EELOUS VER PESERA. —wanaeuio ANOS 

Fanta 24d seen de 1936 pr Jos arts Rus 
Velso Xavi: Peca (196.100) 
Nanã Palha 1996-2017 

epitoria. Controle de vacinas 
o Osvaldo Cruz (Fiocrus)insugucou 

ontem (23 um novo laboratório que vai aliar 
o Instituto de Tecnologia em Imunobilógicos. 
(Bio- Manguinhos) no controle de qualidade das 

vacinas é outros produtos de se porto. A consarução da 
oe estrutura dra et meses e busca suprir aumento da 
demanda gerado pela produção vacina contra a coid-9, 
Localizado no Complexo Tecnológico de Vacinas (CTV). o 
Laboratório Fico químico (La) representa a chegada à 
ima fe da planejamento de internalização da produção da 

vacina covid-19 em parceria com à AstráZeneca. De ia, o 
Bio Manguinhos trabalha na incorporação da tecnloga da 
“vacina contra coid-19 desde que asno contrato com a 
rmacêutica curpeta, em 2020. 

O instituto primero começou a produzia vacina a partir 
de ingrediente farmacêutico tivo (IFA) importado, e agora 
se prepara para fornecer ao Programa Nacional de Imoniza- 
ções vacinas com TFA ábricado em suas intuações. O ins 
tita já conclua peelução de cinco laes de IFA nacional, 
os quais quatro foram Hiberados internamente ese encon 

tram em estudos de comparabilidade no exterior. Outros. 
drê lots se encontram em procesamento Antes da pan 
“demia, Bio Manguinhos produra anualmente 120 milhões. 
de vacinas de dierentes tipos para dispamilização gratuita 
mo Sistema Unica de Saúde, Em 2021, essas vacinas cont 
usaram a ser produrdas, a Fundação fabricou ainda 135 
milhões de doses da vacina contra a covid-19. Queessa nova 
estrutura possa atender à demanda do Brasil por novas va 
cima, signlficando, anda, um sat para o desentolvimento 
tecnológico de moss País. 

Homenagem a prefeitos empreendedores 

dizar a programação de serviços revindicados 
pelos Ieiladores mumiipi e outros lideres de visão progress. Gradativamente os nos 
xs prôcers muneiai se capcitam parace. 
tivas realizações de al magoitude, a que toda à 
população agradece, recompensada pel que a 

Chegamos jun 

Quase flagra 

»hoppin. Anda antes de e Cas 
ta. nos perguntou por um ta estabelec 

“E, sabem respectiva Ediidade promover dentr de tas. 
ondeica central do Governador CAMILO. lines, E de crer que 0 Poder Executivo es 

|. Meuamigore SANTANA, que testemunhos o tadua não se negar a colaborar com tão no- 
pondeu pornôs: se reconhecimento a tudo quan bames iniciativas, embora aja evidente 

“Aedo que logo o empreenderam à frente de nos tação de dotações, tudo procedendo dentro 
no o andar” sas comunas À aludida promoção. de provvel rzoublidade À ida tem caráter 

Nio lembro se objetiraextimular o ciigentes das. inovador no relacionamento ear o Goterno 
ea agradeceu à cento e oleta € quatro idades ado e as cidades inerorana, demon. — resposta. Calog- courses a esfoçarem-e, com. “colocado na alerição procedida, o . trando um padrão de prodigalidade, que res 

DUNA contei o 
soa avoraveimente entr deranças sensei 

realizado um trabalho expedto como preeto a esta forma de cooperação. Não remanesce 
de sa? meuamigo: pam, enfrentando dificuldades da pandemia e . de Redenção Ele relembra o significativo ra... ávida de que vale a pena seguir esa rl 

“Não deh, não outros embargos que, goes seda combtidos.. balho despendido dentro de uma planicação . sliariedade,equivalendo tl inicia a um 
sabia mesm ande com maio proficiência o que di respeito às. que oteve o. vel apoia dos vera. . esto de agregação dos segmentos populaci 

— 5.” upirações legítimas de cada comunidade. Os 
ho que é acho que não tberradoi e 25 petces tados para o agradecimento do 

pedpro Governo do Estado servirão de exem. 
Pl para eus colegas que certamente. por de 

dores quando todo, al haneelaram as pro ponções com recuos cido em orgão esta Sao e é federais emjundo maior impacto 
“Se disponinades fmanceiras para concre 

pa ro rp a 
tigre sed E 

la vegul um pouco adiante de nós 
virava é nos olhava, Caminhava indeçsa, 
sempre atenta a tudo em sua volta 

Tranponta à entrada, já no pio am. 
mos à primeiro andar superior, novamen. 
tela O me amigo prestativo e inocente, O gênero “neutro” ou a “neutralização” de gênero 

Tá vendo” nho visto algumas ma- existentes. como a Ierminação "E é rio de cada um, ão Interessa à man 
mirou par onde o dedo oco éra sobe à metrliza cnemo: amigue e aleração na E é ndo souber ao, como usar 

Indica. ão do meo na Ng Aos de pronomes artigo oem “neutralidade” 
“Bu sabia queer af confirmou ele portugues, no. Br, plo“ de e (onara ver que abr Então o tratamento pars se pescas do “er 
Avise também, Só então descobri que algumas contra e algumas a favor Sa munca vi nada dio cer meo é uma questão de educação, de 

realmente ai ficava o que ea procurava. Digo no Bs, porque em Porto y De povo: não vt ainda. em hs mova, para ndo esqueer E de espeto. rec 
Abandonanios à escada rolante e, firme, gal não vejo io O que também 9 gurmenhum ese dispratscomo amos rala com espeto odas pesou, para 
a pego no meu braço. o tenho visto é alguém ur esa Camp "amigão; "de re", merecem que sejamos tratados con respeito 
“rate, Th ad revidade, nem em jonas, mem em. “aque et. Eua nã é uma ques. tamém, Se nos tratamos com resp, não é 

revi, em na tlevido, nem na 
nene, er do vivo é a cores. Th 
certo que tenho mais de sementa 
aos, mas tenho altos jovens nas 

Olhe para o meu amigo é olhei para 
ea nticeramente sem sind compreender 
o que e passava, um pouco assustado com 
aquela mulher me segurando. Minha al 
ua é meu corpo, extavam servindo para 
encobria, evitando que fome vista por 
“quem estive ne fachada dot! oca 

Ficamos um breve instante parados, po ralado pla mulher que impedia 4 nos 
passagem. Eu fquel alguns segundos sem. 
ação e meu amigo, anda bem, permane 
ceuno meu lado, tulve aguardando que eu 
me desvencihasse. Ela caminhou, alnda 
segura em mim e ele também deu pass. 

o ado de lá, por al, dise a 

ão linguística, polo essas novida- 
des não são de o comum, não 
ão de uso pera. plo contrário, é de quo bem test. Lingulti 
“a é o estudo da lingua como ela 
é falada, mas o presente caso da 

“iestrlização de género ese constituindo 
mais em na imposição, por que não é de uso 
ea. Para que querer farer mudanças na ln “sa - mudanças que não são reevanes nem 
imeligentes, nem necesádrias — numa época 
tão dificil, quando precisamos priorizar a ed 
cação, que et falida em noto pai? Tivemos 
“o amos sem aula nas nos escola, inf 
mente, devido à pandemia, educação já vem 
sendo sata de há mo tempo, o aba. 
domo do emo o Ben  grant-então por 
“gue querer fare mudanças bagunçando ainda maio sitema Não temos 
ão de aber a pefertnca sena de cada um e 
Dem toda as pessoas homo querem ser ide 
Aicadas, porque o que favem na vida pivada 

peço eta pla a dn 
sumo par de dades a ds obesa que nd so pride ele pon ema premio ore laação no Rr E quando lã 

eu tido deenano conforme eo dd ro ota End, nao meonpea 
dem o pa a que e estara ori par queiehos ra po que poa escolher Oque ralmnt é pride é sin se or 
“a vma a lação a gds 
“ue guiam ampara cr Ponpe Coisa ques Le pa esa 
uma tmpusçã trara e dd hm doom Repeto quem acha qué ne sd a ep Bê à ad ao 
dlopoobendam quenem sabe doque era E e modas sm nadas o pers “que quere la id e, 0 UM e pe 
era que doido muito, quem abe sed o Co de var acta lcd? 

vez do ao pec do maul 
lo a, ja e Alan: ico 
de moro matas no al de mer aber 
que ta bruna, ndo? lo ndo égua, 
rem gramas mbo e pem o meren ama er), mplação da função de mac já 

nor E tales mes tem querer cum. 
primos obediente sua clemência. Eladiia 
Sons pouco discermiveio, dentre a qua. 
“Peguei, peguei”: Afastados de onde ea 
dra o quase flagra, finalmente me largou 
sind sem entendermos completamente, 
au eme amigo salao dal 

Parece que el queria mar coragem e 
fazer uma bela etrada dramática no local, 
Aos gritos? Ou dicretamente? Para depois. 
de apronimar da mesa onde quem busca 
va e encontraria no ao e sorprender 3 
suposta dupla. Quebraria copos garrafas? 

Moro será a terceira via? 

ingresso do exjuir escândalos que atingiam os governos Lula! 
img muito? Como a dpi cxcapara Moro em uma ore americanas. Dim e Boleonaro. des da revolta? Taber corendo, de. gts elehoa et E para desenvolver melhor aus. Apesar do enocime capital polca que eua 
cendo escada rolante sem nem esperar o em vis de conere octái, postura e carisma. Moro. imagem de paladino da Justiça o outrgs, 
pes sql ds dera. que ess paços, po d indo dem se valido de reinamentos em. Mr vai encontrar algumas pedra em oras é bastante lento lidade de muitos. que nunca media trt e onosudilogia. . rsletóri polca. 

“a volt, hora depois, passamos pela vocação dspoção Ennoção que is perceba pio A aliança mal socedida com Bobonar oi 
frente lembramos o episódio da chegada. eleitoral no ex desenvoltura no contundente. especialmente problemática para Moro por- Mas modo logar tranquilidade reinava. “Mesmos que lho o conhe- as recuos é bem alado ds”. que acabou aftando sa imagem com doi 

jam, vilomiravam que sy am. A curo proferido. poblicos: pemon que rejeitam Bobonaro ções se lmaram A eooquisade clio Em mu fal, Moco assuma. aram deepcionadas quando Maru entrou ua sonhada cadeira o Sopro sircis uma postura de pré candidato À o governo Ebolonaritas que o considera: 
Presidência, embora não tenha 

êmica aceitação do cuavite para feto um anúncio especic sore E 
ram “traidor” om abandonar o presidente 

Da mesma forma, a decisão do STF que 
ocupar o ministério da Justiça do concorer a ese cargo afirmando . o considerou parcial no Julgamento de Lula 
Eoverno Bolionaro um mero atalho para a . que está à disposição do ras para assumir . prejudicou sua imagem, atribuindo lhe uma mai aka cote de nosso Judiciário “um papel de liderança de um projeto macio- . atuação poltzada 

mar de reconstrução 
“Colocado sob os holofotes na última dé 

cada por causa de su atuação como juiz dos. 
Não obstante as primeiras pesquisas pr 

sideneias após sua exposição como um ator 
palito declarado reletirem uma recepção 
muto positiva, alcançando quase 12% nas 
intenções de voto (ma o dobro ds reg. 
tros anteriores), é muito cedo ainda para se 
projetar que Ségio Moro despontará conto 
“uma ameaça real à polarização entre Lula e 
Boleonaro 
Não sei se Moro será a chamada ola da vez 

em 2022, mas certamente sua entrada nad 
pata está prrocupando muito os adversários. 

Rucioso que marcou sua taetória como juiz. 
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Po lítica 
Fiscalização A Comissão de Sado da Câmara Municipal do Fo 
delera visou o Frota da Antônio Bezerra nesta terça (2) 
Estavam presentes os vereadores Cudia Gomes (DEM), Danio 
Lopes &odemes e Paulo Martins (207, que onsenaram Uma so. 
becasga da atendimento das equipes. asia tem uma estu 
tura Gigi é UT muto boas, Ms, intento, a alta procura 
se deve porque o Fronha da Mesajana não está em teima, 

ndo 0 lendementos avidids te as unidades da Prangada 
e Abro Bezerra” sa Cla Comes, peideta da Comisão, 

Em três meses, CPI do Motim 
aprovou 32 requerimentos 
A CPI que investiga a possível participação de associações militares nos 
motins de 2020 continua em fase preparativa para os depoimentos 

A Comissão. Parlamentar 
de Inquérito (CPI) das Ao 
cluções Militares - ou sim 
Pleimente CPI do Motim 

“Asembleia Legilatva do 
Estado do Cear, completou 
ses primeiros rs metes 
ação, Durante esse pero 
do, do colegiado acumula 32 
requerimentos aprovados, 66 
oficios. 36. memorandos, 8 
reuniões ordinárias e uma e 
unido extraondmária, confoe. 
me balanço feto pelo pres 
lente da Comindo, deputado 
Salmo (PDT) 

Realizamos aínda inúme- 
rs reunlõe da equipe cn 
ca irmada por delegado, au 
“tor e procuradores, para 
nal todas as Informações. 
é documentos recebidos. É 
tum trabalho sério de ne 
ação para encarece acusa 
sb graves. de movimentos 
PareinasTgados a msocia 
ões multar, e devemos a 
Per tudo com multa calma 
e clareza, reunir 
Informações necenriar 
ponto anda o parlamentar 
esa terça-feira (29), quando 
oi elizada amas recente 
ndo do rap, 
A Comido tem como ob- 

jeivo Investigar se houve en 
volvimento de associações de 
polca e bombeiros múlt 
res nos moi de 2020, pri 
“dpalmente na via financeira, 
ON panamentares têm Foca, 
no pelo momento, em 
sulla infrações a gos 
de governo da proprias ao 
cluções sobre as Enançãs de 
sas entidades relativas ao pe 
indo investigado, analando 
documentação e preparando. 
do ereno por os depolmen 
tos, que devem, ocorrer do 
mente na fase seguinte 
À primeira pessoa convi 

alada pela CPI para falar sos 
“leputados foi o promotor 
Sebastião Braslio de retas 
Filo, especializado em lego 
lação militar mod 9 de ou 
tubo, Ele compareceu à As 
semeia para que ele pudeve 
explicar pontos desde lei aos 
deputados demodo que ess 
conhecimentos. pomam. er 

7d 
Satmito (PO), presidente do colegiado, avalia que 0 trabalhos terão que ser estendidos 
aplicado no furo, durante 
o vetune do andamento da 
Comisão. O  requertme 
havia sido apresentado por 
Salmo. Nos próximos me 
ves, deverão ser ouvido 
propos representantes day 
Amociações além de outros 
nome à verem convocados 

Na avaliação do preside 
te do colegiado, ser preco 
alongar o tempo de ação 
aC aberta em agosto des 
te ano. Confoeme Saldo, os 
parlamentares dever atuar 
inchnhe durante v periodo 
de recesso patamar da As 
semblea, que ocore no mês. 
dejaneiro 
Rais 

Na reunião desta terça e 
ra. on deputados aprovaram 
um requerimento do depo: 
tado Elano. Freitas (PT) 
reltor da CPI, soltando 
ão Ministério do Trabalho € 
Previdência a Relação Anual 
de” Informações. Sociais 
(Ras de entidades miltares. 
nos últimos cinco anos Se 
ando o petista, ae informa 
Gs devem sr somada com 
emas documento para o 
entendimento do rep de 
ves e recursos recebidos. 
pes. entidades. “Estamos 
Jolictando informações vim. 
pes para cruzar com o que 

Além dos 
requerimentos, 
a Comissão 
acumula 66 
ofícios, 36 
memorandos, 

8 reuniões 
ordinárias e 
uma reunião 
extraordinária 

define opens coeistentes 
com proves sobre qualquer 

Foram cientficados ain 
dl dois oficios, sendo um da. 
Secretaria do Plancjamento 
+ Gestão do Estado e outro 
da Asexoria de Inteligência. 
da Secretaria Municipal das. 
Finanças, contendo io 
coca bre demomstsimon de. 
Tepase do Governo atodas as. 
amoctações de polias ei 
fare bombeiros e iforma 
ões reativas 4 notas fai 
de seriços, respectivamente 
O deputado explicou que os 
documentos devem ser ana 
lisados é estudados para co 
meçar à ouvir as entidades. 

avolvdas nas investigações 
Estamos fazendo tudo com 

espomaldade 
Informações estão sen. 

do cuidadosamente estuda 
“las, para que postamos ouvir 
e questionar ay entidades e 
peoas em busca de exclre 
Cor david, die 

ACP é composta por nove 
palamentares lares o de 

(PDT), como 
Queiros “Filho 

(PDT), como vice presidente 
Elano de Frets (PT) como. 
reator; além de Saidado Noe 
Ho (Pro), Dei de Raman. 

DB) Romeu Alá 
DT), Augusta Beto 
Niso Conta (PSB) 
Sobeera (PUT. 

os parlamentares suplentes da 
CP são Delegado Cavalcan 
te (PTH), Ediardo Eulriio 
(MD, Jevvá Mota (PDT), 
Guilherme Landim (PD), 
Oriel Nunes. Filho (PDT), 
Diego Barreto (PTH), Osmar 
Baqut, (PDT), Guilherme 
Sampa (PT) e Tin Gomes 
(PDT). Ne reunião desta 
terçaera participaram os 
deputados Salmo, (PDT), 
Elano de Freitas (FT), Au 
gta Bio (PCoR) e Homeu 
Aldigueri (PDT) 

Projeto determina consulta popular 
para avaliar mobilidade urbana 

Tramita na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei 
5758/19, deautaria do depu 
tado federal cearense Edu 
do Bismarck (PDT), que 
presé à avaliação peráódica 
da satisação dos cidadãos + 
“lo usuários com 4 mobil 
“lade urbana, Essa consulta 
popular deverá se realirada 
prelerenciaimente de modo Continuo ou com Intervalo 
máximo de sis mes 

A matéria legislativa oi 
aprovada recentemente na 
Comissão de Viação e Trans 
portes da Câmara, na forma detesto substitutivo do rea 
tor, deputado federal Pastor 
Gi (PEMA), A direri em 

vigor não estbleve fre 
quência mínima para a re lisação das pesquisas” dia 
o reator, O subatittivo ma 
comissão aprovado insere o 
dispostvo na Política Na 
cional de Moblidade Urba 
na e determina aínda ampla. 
divulgação. dos. resultados 
“a consulta popular. Hoje 
norma prevê apenas partie 
pação da sociedade ho pia 
nejamento na fiscalização € 
na avaliação da política de 
mobilidade urbana. 

Acredito que ese intro 
mento deva fer 0 uso inc. 
tlvado. pois aumentaria as 
oportunidades de identifica 
qdo de pontos de melhorias, 

de oema indireta, contr 
ia paa a transparência e o 
mao engsamento dos uu 
ic com e questões relatos 
do serviço esplico o depu- 
tado Pastor Gi ao defender 
as mudanção propostas 

Em sua verdão origina, 
protocolada na esa pelo de 
tado cearense. a proposta determinava à 
pesquisas de opinião dos 
suário, identificados. por 
meio do Cadastro de Pesos. 
Pia (CPF, para avaliar os 
serviços de transporte po ico concedidos à inicia 
va privada. O tento inseri 
dispositivos na Lei de Lie 
tações previa uso de urmas. 

eletrônica 
O projeto tramita em cará 

ter conciso, o que sgnfca 
que devera er vutado apena 
pelas comisões designadas. 
pesa analiso, sendo dis. 
pensada deiberaõo do pie aário da cas — a não ser que 
ja decisão divergente entre 
ae comics move hor re 
curso assinado por 52 depu 
tados para apreciar a matéria 
no plenário. Pela tramitação, 
o projeto ainda será avaliado 
pela comiaão de Finanças é 
Tributação e pela Comição 
de Constiução, Justiça e Ci 
dadania da Câmara Federal 
(Com informações da Agem cia Câmara) 

DIÁRIO 
POLÍTICO 

NT 

Poderes em desarmonia 
A harmonia entreos poderes represento ponto mais im. 

portante para a concretude, organização e paz socialde 
Tociodade e qualquer Nação que fg aee egra estará ob 
“ameaça de e desintgrar Sis palavras da vice: preside 
te dos Estados, Kamala Hare, ao Poder Legislativo daque 
Je pal, Jogo após tomar ponte. No Ras proporção em 
que avança o governo de Jr Bolsonaro tem-se presenciado ma crescente desarmonia entre o Esecutlo e 0 Judiciário, 

wm um presidente da República jogando pesado atacando 
a Corte de Justiça Entretanto, no momento que mai pre 
judice preocupa sociedade raia tem sido a ausência 
de sitonia enre à Câmara dos Deputados e o Senado Fe 
dera, que têm funcionado como duas orquestra com par 
tur trocadas, com os maestros Arthur Lira € Rodrigo 
Pacheco agindo em compasso dlopares. Lira em acuado o 
Senado de quebrar acordos paras votação de mutéris como 
Reforma Política, Reforma Administrativa, Reforma Fiscal 
x Último, s PEC dos Precatórios. Confrontando Lir, 

o senador Pacheco adverte que 4 Câmara Alta é uma Casa 
Revisora e ndo chanceladora dos equívocos cometidos pela 
Câmara Baixa, aprovando matérias que são coleções de in 
vencionices sem lógica 

Visitas incompletas Chamou à atenção recentes vias 
de ministros de Bona à cdada de Fortaleza, Pimeio, 
o da Saúde, Quero, qu em Focaliza não so empanhou 
ara conhecer a bras o Hospital da UECE, onde entrarão 
recursos federal. O outro ministro flo pouco conhecido 
Mion boo, da Educação, que mal chagou a str a 
eloa da UFC, passando mal tempo em um templo 
eangálico onde o “abençoado” por pastores é deputados, 

Celebridades 4 Comissão de Constituição do 
Senado Federal confiou ao senador Chiquinho Feitosa 
a relatoria de Projeto de Lei destinado à Ideia 
doadores de medula ómea. Pouco entendido no aunto, 
eloa poderá recorrer a ua incipiente aseuiori, qu, 
como ele, também não entende nada 
Cearensidade sotce o tnígio em que o estado do 
Pia ameaça avançar sobre cidades da Serra da Tlapuba, 

deputado Gunlherme Sampaio que não é al votado, 
mos as dores e alertou que problema não é do 

Esércit, do STE ou do IBGE, mas de 350 il pisou que 
não querem deixar de ser cearenses 
Cobrança da saúde O presidente ivand 
Letão o aconselhado ai mata devagar À a ade tem 
cobrado o peço de um tea movimentação para ear present fodas scotciment. Em recente stnidade 
fem pique de preso prtcepanão artigos que 
decorreram de um breve deilecimeno 
Enganando Corre campo a maneira como o pré- 
candidato a governador do Pros insse em iludir eleitores 
lideranças jurando em cru que jamais fo bolsonaista 
Mas não él que Boltoaro pesa dee O presidente 
o considera um alado na erra de Ciro cu principal 
opositor O capo Wagner, ves por outra, comete 
destinos 
Fim ao engana trouxa minstrodostt 
querem mas selado em defesa de uma sociedade 
pouco informada sobre proselitismo de autoridade do Cera Federal pdiada que parem de ra aus 
arise ofreçam trabalho dignfcane para quem 
pode e quer aulas 

“No Brasi na maioria dos casos, confiar em 
certos políticos é dançar na conda bamba sem rede de 
proteção”: Humberto de Campos (1886-1934), político é 
Senior maranhense 

Mais informações de Fernando Mat: 
eai: ferrandomaiaGuestadncecom br 
Mogdofernandomaia rp net 
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>POLÍTICA 
Prévias. Agó fas registadas na votação das prévias presidenciais no último domingo (21), 
o PSDB anuncia à conratação de uma empresa prada que lerá o aplicativo testado pelas 
campankas de do Dori e Eua Lie para sutura ferramenta originalmente usada. 

MACÁRIO BATISTA 

POLÍTICA — EA 

Bolsa Governador 
Há, no a, uma espéce de disputa velada e muito bem 

“educada, entre postves pretendentes ao posto de candida 
toa candidato do Governo do Cerá pelo grupo domina 
te, onde estão o Senudor Ci, o irmão Cir, o governador 
“Camilo e outros manda-chuvãs no Estado. Ponluam a vice 
fnolda Cel, o presidente da Assembleia Evandro Letão e o 
excPrefeto Roberto Claudio Outros nomes foram calado 
o ong do caminho vô que, com esse grupo aí múnca se 
sabe, Quem tiver dividas é 4 ver como nasceu Camilo, 
como nasce Ltda, como nasceu próprio Roberto Cla 
“io que da presidência da Assembleia o pra Prefestura de 
Fortaleza, o mesmo com José Sarto Pois bem ssa conver. 
sa vem de ouvidos atentos do mundo político, seja na note 
que chegue, seja no dia que vem. 

Frase; “Se deixar por isso mesmo, 
você vira isso mesmo”. 
Alguém observando a cena 

Sem noção À net não perdoa, mulo menos  cesense. 
De confusão na rede social tucana pa eleição do canto 
a cancao a peesência da república. Ao canela não 
pecou: Ora, eus tucanos nã sabem fazer em lição 
la casa dee, imagina gerenciar um ais. 

Esquisito seria do ex vice geemados 
Dirque sr Oscar Domingos Filo, escalado 
Rodes, Chaneler pelas ma de 4 peleturas 
ds INTAdde Sobral .04  — quecomandaria nos sertões. 
terá candidato a deputado 
estadual Períeito Muscle Acertadas as datas 
pode ter fotos expostvem Só pra registro: À 
but dor, por todo o Estado Auemblea marcou a 
em nbs que cream Itinerante programada para 
“em Fotaera? Só pra saber. Novo Oriente os sertões 
Em mesmo? 
Funai denunciada 
A deputada federal acontese, eráno dia 
tulianne Ls (PT) depois da programa 
protocolo puto à oo culhura Procuradora Cr da Repabika (PGR) una Turismo no Vale detânca de providências Ore pelo conta Fundação Nacional. detento do ando (on Co rato head Vide foca) doar Grim, 
k perdem intárum reunia os 

hectares municípios da região, Odocimenorquea  imeremados no or para Informação deus ua dci cora 
comidinha SETUR do Extadoe traçar Tapa ado planos eo aro pa, estemesimeies — Orachmeia polca 
it eme ado nn menonado pa Pura andou tedo de too”. Tentativas vãs 
bre oct do primo 
Nome aos bois Diuiaksizaminio 
Acxprtarer — paraciboraremendac O AP que Mas Foo demo Angus RaverdnSia,— dotiovero Federer 
eo soondenador era 
de Geoprocessamento, 
Evandro Marcos Besdot, 
sejam investigados e 
punidos por ato de 
Improbidade admltrativa 
suposta prática de crime 
de pela 
Vice à vista 
Embora não esa quem 
serto candidato do PDT 
ao Governo do Cear, com. 
seuscligados, pelo menos 
dum nome a capa feia 

Senado aprova a recriação 
do Ministério do Trabalho 
Os senadores aprovaram um projeto de lei derivado da MP de Bolsonaro 
assinada em julho, recriando a pasta. A matéria prevé algumas mudanças 

O Phnário do Senado 
aprovou nesta terça-feira (29), 
em votação imbolia, pro 
jeto de ee convenão (LV da Medida Provisória (MP) 
LOSS, que scria o 
Mimistrio do Trabalho Pre 
vidênia. O Senado, onde o 
eae da matéria fi Chiqui nho Eos (DEM CE apro 
vou o mesmo texto que havia. 
“ido aprovado na Câmara dos 
Deputados. O projeto segue ga para a sanção do pes 
dee da Replica 

“O PIN trouxe algumas 
emendas de mérito fapre 
sentadas na Câmara). ao 
como: foi atribuido no mi 
nitrio definir s hipóteses. 
de subituição de exame 
pericial presencial por exa 

pelas empresas foi prevista a redistribuição para mini 
tério dos servidores lotados. 
no Conselho de Recuros 
do Segura Social foi aera 
da a CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho] para ist 
tuir o Domicilio Eletrônico 
Trabalhista, o qual permite 
a intimação cetrónica do 
empregador em processos 
administrativos de Ticalza 
ção do trabalho” resalou 
O cearense, que votoa pela 
aprovação do lero que velo 
da Câmara 

Essa medida provisáçia 
dot editada na final de falho 
po presidente Jair Bohona 
To para recria o Ministério 
do Trabalho e Previdência. O 
ministro é Onyx Lorensoni 
nomeado na ocastãa. Cris 
doem 1930, 0 Minktéria do 
Trabalho havia sido incorpo. 
rado so Ministério da Econ 

Jeceu a transferência de de 
ereminadas competências e 
delerminados órgãos da par 
tachefiada por Paulo Guedes 
fo Ministério da Economia) 
para o mono Ministério do Trabalho e Previdência 
O teto permitia trans 

ferência de pessoa para a 
nova pasta € a transforma 
ção de cargos em comissão. 
É funções de confiança, O 
novo minitério é respon 
Sável por áreas como prev 
dência: política e diretrizes. 
para. geração de emprego 

renda: polca salarial; e 
fiscalização do trabalho. En 
tre os órgãos que compõem 
a pasta, estão 0 Conselho 
Curador do Fundo de Ga 

Derativa do Fundo de Am. 
paro ao Trabalhador (FAT), 
O FGTS reúne o patrimônio. 
dos trabalhadores brasilei 
ro e tem ativos de cerca de 

RS 583 bilhões e o FAT, que 
responsável pel pagamen. 
to do segura- desemprego é 
aprovimadamente R$ 46 bl 
Toe em caia, 

Na Câmara, o relator oi o 
deputado federal José Neto 
(Podemas-GO), que reto 
mon um tema da antiga MP. 
905/2019, criando o Dom 
edi Eletrônico Trabalhista, 
para permitir ao Ministério 
do Trabalho notificar o em. 
pregador, por comunicação eletrônica, sobre. atos 1d. 
múnitrativos ações fiscais, 
intimações avisos em ge 
ral, Com iso, o emprega 
dor também poderá enviar 
documentação — eletrica 
exigida em ações fiscais ou 
apresentar defesa e recurso 
mo ambito de processos ad 
minitrativos. (Com infor. 
maçõe da Agência Senado) 
mota com tm 
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NACIONAL 

PODER, BStilttes (e) 

Pesquisa: 51,5% não querem saber de eleição 
AQ fiteemesmeimarra m 

evantamento do Paraná Pesquisa des- 
ta semana revela que 5154, dos bras 
lero têm pouco (23,8%) ou nenhum 
(8779) interesse nas eleições do ano 

que vem. Apenas 12,64 têm algum Interesse 
e outros 35,6% dizem ter “muto Interessé no 
pleito de 2022 O instituto realizou 2020 entre 
Vistas pessoais de eleitores de 164 municipios 
em Jo estados é no Distrito Federal entre 15 
Dide novembro. 
Quem sabe, sabe 

O grupo menos Itereado na eleição de aa Mão aqueles com mals de 60 anos: 318%. 
responderam não ter Interesse algum nas ee 

“mu nesse” na eleição do ano que vem. 
Jovens nem aí 
Apenas 24% ds Jovens de 16 a 4 amos têm. “mal ieress na dleção do ano que vem é 

575% têm pouco ou nenhum itereme 
Mulheres x homens 

Entre as tmuleres braleras, 31,3% têm 
eo Interesse sobre a eleição de 202 A taxa 
cal para 23,7% entre os homens. 

Pepe errada cr quo 
incerto 

“potadores de fd Doi ice Auf Vigo abandone 4 candura vas 

| com anoRé Barro E AGO vAsconcELOS 

comenda ss experts 
Muita calma nesta hora 
Madando de des e akerando o humor 4 

cada instante, o governador gado Ediardo 
Lee parece pouco hautuado à eregs política 
que a estabeleceu na briga ela do 
PSD do candidato ao Paaho 
Cada um na sua 

sta. pretende caçar todos o que divulguem, 

Defunto elegante 
O senador gaúcho Pinheiro Machado 

marco uma vita ao hotel onde estava 
o seu colega Bernardo Monteiro. no Rio 
de Janeiro O anfitrião o recebeu vestindo 
ceroulas comuns e Pinheiro Machado não 
conteve a observação. “Bernardo, você 

EO teto Emo rate de pas pe ierpsçõs que sp 

Até quando? Na prática, o PL será entregue informal 
“mente à Jar Bolsonaro no da 30. A dúvida é 
se Valdemar Costa Neto, dono da PL. repetirá 
Luciano Bivar, dono do PSL, forçando à des 
ação futura do pesidente 
Encontro nacional 

Fundado é prsdido pel ex-ministro GU 
beta Kasa, 0 PSD esa encontro nackonal 
nesta quarta ee (24) em Brasi Será no 
cetro de conmençõs do hotel Golden Tulip. 
Cinco anos de paz 

cinco anos nesta quart-era (ao ado de pa eme o govemo da Co Jamba eo narcopuee lero das Fe, que 
encerrou uma erra de as de 50 non. 
Se crime focam “esquecido: 
Pensando bem.. 

a atenção à estátua do touro, em São 
Paúio é iversamente proporelonal 4 impor 
tineia do objeto. 

precisa estar preparado para morrer na Tua Vista-se de seda por balso. Seja um 
cadáver decente: Pinheiro Machado seria 
assesinado alguns anos depois, no Hotel 
dos Estrangetros no Rio, Vestia ceroulas 
de ed. 

Mourão: Forças Armadas 
não são agência ambiental 
Vice-presidente da República disse que o papel dos militares é assegurar 
condições para que os servidores dos órgãos ambientais possam punir infratores 

O vice-presidente da Re- 
pública, Hamilton Mourio, 
Ás, em converia com os 
Joenatista, que o papel dos 
mltares “da Aeronáutica, 
Exército e Marinha é ate 
ar condições para que 
oe servidores. dos 
ambiental, como o Inst 
to Brasileiro do Meio Am. 
diete e dos Recursos Nat 
als Renováveis (Ibama) 
Instituto Che Mendes, 
Conservação. da Bodiver 
sidade (ÍCMB), possam 
pan quem comete crimes 
ambientais. Segundo ce, 
du Forças Armadas ndo são. mes amblenas em terras in da Hora em terras peixadas, 
agência de fcalizaão am. digenas, unidades federais de . com autorização dos úegios. 
Mental Ao comentar o au. conservação ambiental e em ambentais 
mento no desmatamento da . áreas de propriedade ou sob Questionado sobee 4 ra 
Amazônia, Mourão die que . posse da Unio na Amasô- .2ão do aumento mesmo com 
falou Integração entre sr. nia Legal À atuação se bacia a presença multar na regido, 
glnsenvolidos. sempre na parceria entre clas. Mourão fer um 

cnondenar e acompanhar à Grosso, Paráe Rondônia Amantaia Leal por Sadie 
da polca (Pede) cid cm o per ce de poção e Desmatamento ci cu qu uno 

Sobimento arg. Na emas pomada ole ndo ava à ncendra it 

comições para que as ag divulgo que nos álimos 3. dote am = não hoave esta 
ds fe esto mec 8 forem amestnds nr a ças Ar 

demoras 

Ministro: leilão 
do 5G aumentará 
competitividade 
O Ministro das Com bém passarão a oferece, 
rlcações, Fábio ara ie. além do acesso à rede de 
oem (23) que aetrada computadores, serviço de 

operadora com telefona 
coresutado do leão do SG “No Rio Grande do N 

equemmene, ou resdiados | val aumentar competia te por exemp,nó tros mta co | ietmrcm apos encanta Ci 
exceção do tê de outubea. | dateleonka mnelno SG. tela, ane viro ope- 
cuando e Foçs Armadas Já | “provam ea infor. rador então ater mada sam ni pari | ada tecla de pot de preço amou do das opções E Em. | Imadonombiodombao o rnitro As mulre band param resultado | contam demon opera. datas no elo oram lo nara o ee | dorarde serviços data, noto regina iv. pri ação da lola mônele . mon ágio dE 211% no ll, 
Guardiões amecadou R$ 472 bilhões. mas se coloca, por exem. 

“leão ofereceu para pl, lá no Nordeste o ágio 
Na segunda eira. o mi- | arremate quatro fixas de oi de 13.000%a Brisanet 

bacias - 700 ganhou” acrescenos Jraquim Lete, afro que | Mi 25GHE3SCHre "Pardini que pero cá ampliando os | 260. quetêmanalda nem todos sis dolo et Banca destina: | des espcicade mercado oram contratados. Foram doramademinar otbumaco | driddacem deroiger. armadas 5% ds alas ia, que raiado com | Operadora mação. diponieis que ato ca a couata | “0 pa Cama Vime TH, — pnimoama Agência o seit Al dia. | amarem oe pec” Fica de Temas Tasemaa pasado | pal del, deabeamgn ções (Ant) deve err “iisdo Ml Ambiente ed | cia aciona pelo sor de o 15% restante paramomo Jr e Segurança Pública | RT bia per Aciaram  amplação da | * AlémdeasSecontdie Na andência o minho und do or Teleco de tação ft questionado à respeito Orpeação Alg su sept ls medidas previstas com 
ano, em conto com os go | Jates e seis novas operado: o lei para o aumento 

é a cara do comme 20 des | fonia móvel "Isonosdá paro número de antenas 
matamentoc está convicto de | a garantade que o preço “Algumas regiões do nosso 
“que term que ave ma ação | que iremos pagar pelo 56. estada sobvetudo a regido 

serâmls Noroeste Li quem fire 
Ações esporádicas. Por lo, | Barato da que no 46. quem construa pequena 
E andamento! a recupera: | dime Faria durante audito- torre foram os pequenos 
cão da capacidade operacio | ciahojena Comisdo de. operadores; disse “Tinha 
al das agências ambient. | Infraestrutura do Senado mas que incentivar esses 
Aus pel co coco | qura deter impamtção — porque na verdade, 

como euchamo at para consraação de 700 pes 
Tosa já fo utêizada “emais | Para ministro, o resul: — grandes empresas, ls não, 
ralos emerald. hoje. | tado mostrou quealguns querem conectar, não que- 
Moarão. (tadas as matérias | provedores deimemer sem roer 00850, querems6 
alo da Agência Brasi) Catra na dista tam o que é ban, afirmou. 
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CIDADES 
Em O ecran de ge de comércio rasa ra o nero e rat pra 
cr é a 3 de mo de 2, es 4 ess 1 es A esa da Pra Fr rapto 
rei é Soc Deo 517, picado Dá Ob o Maio EO desu sa 7. 

à INTERIOR A] 

Farmácia popular e veterinária 
Pela proposta, de autoria do deputado Audic Mots 

(PSB), fica Insttudo o Programa Farmácia Popular Ve- 
terináia (PFPV) que visa à disponibilização de medica 
mentos de uso veerinário com menor custo ou gratuitos. 
O projeto trata de produtos farmacêuticos, tecnicamente 
obtidos ou elaborados, que contêm um ou mais fárma 
os Juntamente com outras substâncias, cum finalida 
de profilática, curativa paliativa ou para ins de diag 
nóstico em antmais. O objetivo é possibilita à pessoas. 
carentes acento à medicamentos Veterinários é demais. 
procedimentos indispensáveis para a saúde dos amais 
O projeto do deputado Audic Mota (Foto). term como. 
modelo o programa de sucesso, implementado pelo Go- 
verno Federal que criou a Farmácia Popular do Brasil 

Treinamento 
Reperculindo positivamente junto aos diversos seg- mentos da sociedade cearense a parceria entre a Enel 

“0 Senai, o que possibilitou a inauguração do Centro 
de Trinamento em Juszaio do Morte, com objetivo de 
gerar mais oportunidade para os jovens que, assim, 
poderão a partir de agora, se Inserir ng mercado de 
trabalho como mão de obra qualificada. 

Sobral também 
O mesmo beneficio que acaba de sr entregue pelo 

convênio ou parceria, cama queira, ente a Enei e O 
Senai também acaba de benclclar a população da Zona 
Norte da Estado. É que também fi Inangurado em 
Sobral um Centro de Treinamento com à finalidade de 
especializar os jovena para o mercado de trabalho, hoje 
dão exigente. Conforme divulgado pelo setor de comuni 
cação do Senai e Ene, em breve. uma unidade do género 
aalmente será inaugurada em Fortaleza. Que bom! 
Em Beberibe 

Infelada no domingo (21/11) pescadores artesanais da 
Pranha do Canto Verde no municipio de Beberbe rea 
Azam uma semana de alerta conta grandes pesqueiros 
que tentam tomar conta da re. Lidere do Movimento 
Amam que muto aventureira d pesca estariam db 
diando o sustento de centena de pesava que moram 
ale yivem da pesca. Que realmente aa feto combate 
À pirataria da pesca não apenas em Beberibe, mas onde 
estiver ocorrendo no novo la. o que todos espera 

Bordadeiras 
Aberta no ltimo sábado (20/11, exposição de 

ordados “Aldemir Martine Poto, Linhas é Care” 
“Trata-se de uma iniciativa do grupo de bondadeiras Arte 
Soidria ese concreta em homenagem do conagado 
artista cearense Aldemir Martin. O objetivo da mostra 
a comercialização (venda) dos trabalhos expostos com 
end totalmente revertida para 4 Aolação Bea Flor 
Emais 
À exposição das bordadeias inlciada no último sé 

bado, como afirmei anteriormente ficará disponivel até 
19 de dezembro vindouro à Rua Rui Barbosa, 8, no 
Meireles, na denominada Casa Bendita, com vistação. 
disponível e bem ortentada, com todos us procedimentos. 
de combate à pandemia do novo coronavirus À exposi 
ção acontece diarlamente de às 20 horas. Convite feito 

Capital foi a única do Nordeste a receber o prêmio na VI Expo Cievs. Até o momento, 

ODE 
Fortaleza é destaque nacional em 
rastreamento de casos de covid-19 

foram monitoradas 67,4 mil pessoas suspeitas ou confirmadas com a doença 

preto na extegoria Capa da VI Expo Che evento na 
donal do Centro de afora 
ções Estraégicas em Vigldn 
Ga em Salle, do Mintério 
da Saúde (NM). O trabalho 
premiado fo o rastreamento decontatos de caos sspestos. 
e confirmados de covid-19 
Inicia que. desde a sus 
criação, em 3020, monitorou 
ca de 67400 pessoas que 

O município cearense fo 
nodetinas a ver agraciado 

aciona, real 
imo dia 12. no 

Distrito Federal. Durante o 
evento foram apresentados 
inimeros trabalhos desen 
volvidos em detecção, mo- 
aloramento, alerta eesposta 
é comunicação promoridos. 
pelo eletivo de saúde, tem 
do em vista o contexto da 

prefeito José Sat 
Fa (PDT). comgratulos Proto rospondveis 
pea operação do sisema Rastro Covid. Fortlera 
“E um grande orgulho ver 0 
trabalho de mouas equipes 
ganhando  seconhecimen to e notoriadade nacional. 
Fomos à única capital do 
Nordeste a ser premiada na 
montra. Ent é mais uma de 
monstração do mosto com. 
promiaso co à luta cora a Cid comemora 

Na avalação da tina da 
SMS, Ana Exa Leite, o mo 
o, além de consclidação dos 
dados e au informações re 
ativas À incidência de casos 
de Com 19 na capta estão 
comtrbuado com ae cstrte 
gia de prevenção e coetrede 
da doença “ha longo dese 
qua dot amos de pande 
a, tiversos que os ein 
cenas em divers aspectos. 
prpmdet gotão de 

Nose tocante, o de 
embionas de quis 
como esta. de rastreamento 
E mona, os ajudou 

como um importante al de 
alerta, indicativo de atuação. 
par entar reduz a cadeia de amami do vira senta 
Rastreio Covid 

Deservolido pela Funda 
ção de Ciência. Tecnologia É Inovação (Cainova, em 
conjunto com as Secetarias 
da Saúde e da Educação, em 
2020, o item em como a 
novas ondas de ranamiaão. 
da doença: além de coletar 
ado para adiar na toma 
da de decisões por dg de 
raúde O sita é valia 
do poe meio da Parceria por 
Cidades Saudáveis (Partner 
bu for Healthy Cite), que 
é apoiada pela Bloomberg 
Philathropis, Organização. 
Mundial da Saúde (OMS) e 
Vital Strategies 

Segundo o presidente da 
ctimova, Luiz” Alberto Sa 
boia, o Rastrelo Covid Fo 

xe sitema. pode sr usado 

no futuro para qualquer do 
ena Inectocontagiota, em 
tão é um lerrament que ca 

De acordo com a Pre 
tura pára o monioramen 
ta adequado, é necesário a 
identicação de pesos que podem tr ado expostas e de 
degulmento dra po 1á dias. a contar do Alim ponto de 
espolção. Deve modo, à 
Executivo, mundial relira 
lações diárias aos paclen 
tes suspeitos com acompa 
nhamento dos sintomas é 
orientações sobre protocaos 
ebusca de verviçs de saúde. 

O, rastreamento ot Ina 
do com profa da rede 
municipal sendo amplado no 
teto gradual das atvdades 
englobando, também, pesso. 
ae com testagem deectável 

dimento (UPAs), postos de taí, além de evnto-testa coma joga de utebol é de 
Raquete, por exi O de tema contam prada amd no meteramento 

Cearenses disputam os Jogos 
Escolares Paralmpicos em São Paulo 

Avé o dia 27 deste mês atas cearenses part Em das Purlimpldas 
Escolares 2021. O evento considerado “o malor do mundo para crianças com 
deficiência em idade esco- 
ur, acontece no Centro de 

da Secretaria do Esporte é 
Juventude (Sejuv). Rogério 

timular à participação dos 
estudantes com deficiência 
física, visual e intelectual 
em atividades esportivas de 
das as escolas do terrtô- 
Ho naciooal, promovendo ampla mobilização em tor. 
no do esporte À competi- 

mitê Parlimpico 
(CPB) e do Ministério da 
Cidadania, por meio da Se crearia Especial de Espor. 
te, tendo como respansabi 
idade exclusiva a realização 
da etapa nacional. 
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> INTERNACIONA 
Imigrantes Em ais uma reação à ce de imigração nas frotas com a Beans, a União 
Europeia a bra operdras de isgens e companhias aéreas que se emvoleremcomo queo 
Bloco chamou de “resumentização de migrantes” questão em eleva tensão no contente. 

Covid: Europa pode ter mais 
700 mil mortes até março 
Escapar desse “marco sombrio” exige adotar uma atitude de “vacina 
mais outras medidas”, afirmou o diretor para o continente da OMS 

O número de mortos por 
Covid na Europa pode che 
gue a 22 mlhões em março. 
do ano que vem afirmou 
nesta terça (23) Hans Klug, 
diretor para o continente da. 
OMS (Organização Mundial 
da Saúdo), se mantidas as 
tendências atua 
Escapar deste “marco som. 

oro” exige adotar uma att 
de de “vacina mai [outras 
medidas]: afirmo Kluge 
“Io signlca ser vacinado, 
tomar o reforço se oferecido 
do mesmo tempo usar md 
caras, manter distância, ven 
lar espaços intemos, lavar 
as mlos e esperar no cute 
Ja” De acordo com o diretor 
da entidade, está nas imdos 
de cada um “eita tragédias. 
é perdas desnecesária” e 
Jimitar tals perturbações à 
sociedade e à empresas du 
Fame o inverno 

Tor cata da quarta onda, 
Letônia, Holanda e Austria 
relmpuseram — confinamen 
to € ouros pass apertaram 
medidas, provocando tam 
bém insatisfação e protes algun terminaram em 
violência. 

Desde o começo da pande- 
mia, 15 mio de europe 
moeeram por cata do coro 
maviras nos 55 pulse acom 
panados pela entidade. Ou 
ja a OMS alerta que até 
março mal 700 ml óbitos 
pontam ocorrer no comi 

mente até março. A média de 
ditos diários vem crescendo 
desde o final do verão euro. 
peu de acordo com a OMS 
dobrou, de 2100 no final de 
Setembro, para 4300 na ses 
mana passada 
Levantamento 
Segundo levantamento do 
Iosttuto de Métricas é Ava. 
ação em Saúde, à Corid é hoje à principal causa de 
mortes na Europa e na Ásia 
Cera, é as estimativas são. 
de que à pressão sobe hop 
tao fque alta ou extrema em 
2S dos 53 pls entr ese 6 
mal de mês e 1º de março. 

pose 
“quit e lara, que estão na. 
dra acompanhada pela seção 
europeia da OMS. 

De acordo com à entáda 
de, há tês principais fto- 

não era mais uma ameaça. 
ão aliviar medidas como o 
uso de máscaras eo ditam 
ciamento fisco em espaços 
confinados” Intenlficando 

verno, de acordo com 205. 
O terceiro motivo é o de 

que um grande número de 
Pessoas que ainda não es 

otros superam 80%, como 

Kyle Rittenhouse 
apoia movimento 
Black Lives Matter 
Em sua pimeira entre época ele vinha 17 anos, 

visa desde que loinocen  Osatos em Kenonha em. 
tado ne última sena-ra Wisconsin, começara após 
(9), Ke Ritenhouse, que Jacob Blake, um homem 
astro em rs homens nego, ser baleado pelas cos 
matos do deles durante tas por um agente branco 
um ato anteacsta nos EUA. durante uma abordagem 
em agosto de 0 disse policia dois dias amos, 
do canal de TV americano em uma ação flmada por 

apresentador conservador em Antoch, no estado de 
Tucher Caron, ementre- nois, a coça de 33 km 
vista esbida na mole desta de Kenoha Ele cruzou a 
segunda-eira (22), “in to sado vizinho, 

manistações. 
Imagens gravadas por 

testemunhas registraram o 
momento em que man. 
Tetants tentam desarmar 
Rittenhouse após ee tirar 
em um deles 
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teta ol mad por câmeras de segurança; gut lido 

Um grupo de nove pemoss. 
encapuzadas lançou uma vê 
rie de bombas contra a sede 
do jornal argentino Cara na 
nole de segunda-feira (22).O 
atentado fo lado por ch 
mera de segurança, que cap 
lumaram o momento em que 
grupo che pé da 205, 
honça pelo menos sete coque 
té moto po de bomb 
caseira em que se coça um 
liquido Inlmável dentro de 
uma gua devido contra 
o prio de um dos principais. 
veiculado pal, 

As bombas dnlcaram a 
fschado do prédio e provoca 
ram um princi de incêndio 
entrada, a não dexar. 
feridos. O corpo de bomb 
ros chega minutos depois, 
mas não fo prelo Intrvie 
porque os focos de Incên 
dl ve estinguiram sosinhos 
Anda no e sabem as mo 
vações do crime, Segundo o 
Jornal, investigadores conse 
guiam entbia impeesões. 
glad em uma da puras 
qe não chego a epi 

Em comunkeado, o Grupo. 
Clarin, malor conglomerado 
de midia do pas, que alem de 
editar ormaltambémé dono 

do esportivo Ol e dos canais 
“de TV Trsce e Todo Nuts, 
condenou o tique, que cha 
moude"expeendo violenta de 
nverio 

O atentado fo repudiado 
por politics e entidades de Todo pol. O presidente da 
Angentina, Alberto Fern 
der, condenou à ataque em 
Juma rede vocal. A violência 
sempre perto à convém 
ci democrática esperamos. 
que os fatos sejam esclareça 
dos e que ow mulores sejam 
dead” sereveu 

Seu amlecesor, Mauricio 
Mace, afirmou que o ataque 
“uma leativa grava de 
amedootar o veeuo etoda à 
imprensa” “Um fato nace 
ável que lembra a prítics 
violentas do passado. Repu- 
do a spread e envio minho 
solidariedade. Que o governo. 
ea Justiça cadarnçam o que 
aconteceu e detenham os nes 
pomáveis! dime 

O atual minho da Se 
trança, Anal Fernándes, 
Afirmou que confia “que ox 
autores serão identificados + 
punido Outros intros 
o tal governo tambem et 
icaram o atetado 
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Sergio Moro ataca política 
econômica de governo 
Moro disse ter compaixão com os que passam fome e que, se aprovada 
como está, a PEC dos Precatórios pode gerar desemprego e alta de juros 

Na primeira vista ao Se 
nado desde que se fiou so 
Podemos, o ex-mlnro Ser 
“o Moro chamou de equi 
Vocada” a politica econômica 
do goverto fair Balonaro. 
o qual fz parte aê abril do 
ano pasado. 

Pre-candidato à Pres 
dência da República 
(23) ler “compalado “o 
braieiros que 
fome” e dime que, se apro 

td, à PEC 
vemprego cal 

os que estam 
devido à “tecendo” csuiada 
por gestões pets. 

Anda po Congreso, o 
exis responsável pelos 
procemo va Lava Jato em 
Corta evito responder à 
perguntas sobre sas relação 
Som partidos do cenrão e se 
topar log com polca 
investigados pel operação 
À última ve que o ema 

pisado esteve no Senado, 
pundo auemoces, foi du 

rame a tramitação do pote 
ntcime, aprovado em de 
sembea de 2019, quando ele 
aid ara parte do governo. 

rode Bol 
sonaro até abel deste an 
quando pedi demiaão e 
acusou o presidente de ter. 
tar interferir na Polcia Fe 
deral. Depois o exjua foi 
julgado parcial 
Suprema Tribunal 
nos processos da 
“em que condenou o ex-pre 

Exmo Serão Moro chamo de equivocada” aplica econômica da governa Ji Bolanara 
sidemte Lula (PT). 
Afastamento 

Neta terça, Moro buscou 
afuarse dá gestão de Bol 
sonar. “Enquanto eu estava 
ne governo, u era repor 
vel pelo Minutéra da Justiça 
mca fui responiável. pela 
política econômica. O fato 
E que às promeas da poi 
tic econômica, de respelto 
ao teto de gastos repor 
Midade fica e creci 
econômico, não foram reali 
cada” die 

“A perspectiva para o pó 
mente é de 

receado oque 

ui e fiscal do governo 

O ex-ministro ainda criticou 
à troca de nome do Bol 
Família para Audio Neat 
algo que nega o crédho em 

sedação a pollics anteriores: 
Na semana passada, Mor 

amuncio o nome do expre 
aidente do Banco. Central 
Ano Ceso Pastore como 
dum de seus conselheiros na 
macroeconomia O ex fo 
o Congresso meta terça sob 
à justificativa de apoiar a po 
aição do Podemos conti à 
aprovação da PEC dos Preca 
tório enviad pela Câmara 

Moro reafirmou que o par 
tido so qual é lado defende. 
a expamão do Aun Era 

ouve fazer io 
colares” pre 

tendo pelo poverno, que 

seria derrubar teto 
*. grande questão, em 

verdade, que se coloca hoje 
E ve responbilidade social 
é incompatvel com respon 
abilidade fica, À resposta 
que a bancada do Podemos 
do Senado tem à acrescentar 
é que ua caminham fun 
tardio 

'O Podemos é absclta. 
mente favorável o combate 
A pobrera, É um dos be 
vos fundamenta escrito na 
Constituição. Não há como 
não. ter compulsão. pelos. 
raros que passam fome 
decorrente do desemprego é 
“e uma poltica econômica 
equivocada: afirmou 
con es 

Questões inadequadas compõem 
2% do Enem e não contam para nota 
Asi estatística da Folha 

de São Paula, considerando. 
os resltados dos 68 milhões. 
de participantes do Ememen 
tre 2009 € 201, mostra que 
umiconjardo de 4 perguntas. 
ahecimento dos candidatos 
de maneira eficiente. Apesar 
iso, esa questões não re 
ceberam eibcas de políticos 
ou de suridades 

São itens que falharam na 
discriminação dos melhores. 
candidatos é “representam 
2% do total utilizado nas 

ções do exame. Em 
alguns casos, acertar estas 
perguntas pão influenciou A mota final mio ocorreu 
dem qualquer divaligaçã 

Por outro lado, 2 anál 
se corrobora a robustez da 
imenso maioria de questões 
do exame para medir o co 
nhecimento, o que estatiao 
discurso de críticos de que 
o exame seria ideológico e 

CANETA 

Governo tem et crias a questões que seram ioológicas 

Para psifcar o deseo de al 
teraçõerno Enem o preside 
tear Belsonaro (sem part 
e sa equipe tm feto E 
Tecomemes a questões que eram supostamente ide 

gica, sem validade para me 
dir o conecimento técnico. 
Mas, como most a Folha 
no domingo (31), à questões 
quecaaram polêmica foram, 
sm, cientes em estar o co 
heciment Tas questões que 

não são eficientes não foram 
cxtadas por Bolsonaro ou por 
deus apotadoes como sendo 
polémicas A prtr de análise dos mierodados do exame, di 
vlgadorde forma anonimis 
da pelo Inep orgão responsd 
vel pelo Enem), a reportagem 
testo desempenho de 192 
questões, segundo quatro cr té estabelecidos na Mrs 
tura cen da re. Foram 
avaliadas todas acções de 
Rota 201, 

Além da capacdade de ds 
criminar participantes que do 
iram o conhecimento ava 
fada, foram levados em conta 
a ração entre o acerto o de 
terminado tem e nos demais, 
a chance de patcipantes de 
menor proficiência acetarem 
mai que alunos telhas, 
por fi se ole dé compor 
fade acordo com o modelo da 
TRI CTecia da Resposta ao 
Hey) de três parâmetro ado 
tado pelo Enem para a core 
elo das provas 
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Eco R$5,809 (027%) 
Bolsas Na terça-feira 

º O 
Dólar ta terça 

Sancionada lei para 
refinanciamento de impostos 
Programa de parcelamento de débitos de ICMS, IPVA, ITCD e também 

do Detran está valendo, cidadão pode aderir até 

O govermador Camilo San 
tana Ranelonou a e, aprova 
la ma Assembleia Leila 
va do Ceará, que Intui o 
programa de parcelamento 
de débitos de Imposto sobre 
Circulação de. Mercadorias 
e Serviços (ICMS), Imposto 
sobre a Propriedade de Ve 
culos. Automotores. (IPVA) 
é Imposto de Tanumlo 
Mão Causa Mortis e Doação 
(ITED), A inieitiva, co 
nhecida como Refis, alcança 
também dívidas adquiridas. 
Jumto do Departamento Es 
tadual de Trânsito do Esta 
do do Ceará (Detran) e as 
decorrentes de operações de 
crédito efetuadas pel extn 
to Hanco do Estado do Cear 
(BEC), Com o novo Ref, o 
Estado pretende reaver cerca 
de R$ 200 milhões 

Tudo aqui que for ne 
condi ater para que a geo 
pon amenizar ou estimular 
o etorno da economia das 
ividades eesrenes ne va 
mos fazer. É mah uma med 
da Impoctante que o Estado 
está vendo pa beneficiar 
mulas. cemense, alirmou 
Cimo Santas 

À lei começa à vigorar à 
dr da publicação mo Di 

Fio Oficial do Estado ontem, 
Já o pram de adesão começa 
mod º de desemiroeegue 
é da 30 totalmente op 
e À Ses Cont val dspoa. 
lar todos 6s detales para 
a população cesreme no ste 
da Intuição, 

Na oportunidade, o poser 
nador gnu para a secretária 
a Faenda da Co, Fernao 
da Pscoala, que ressaltou 
“que o penbão em relação dos 
deito do TVA. Denelicrk 

30 de dezembro 

Refis para débitos de ICMS, 
IPVA, ITCD e taxas do Detran 

cus 
Redução de. 
ireo 

IPVA 

IPVA 

3O de dezembro de 2020 

100% da muita e dos juros de mora 

Redução de até 50% da multa e des juros de mora. 

Redução de até 60% da multa e dos juros de mara 

Serão perdoados os débitos de PVA com vator 
principal de at R$ 200, inchndo multas e furos 
que tenham são agudos no prazo limte de 

O pensão em relação aos datos do IPVA beca automaticamente caca de 800 ml osreses 

(i (4 Tudo aquilo que for necessário 

fazer para que a gente possa 

amenizar ou estimular o retorno da 
economia e das atividades 
cearenses, nós vamos fazer. 
É mais uma medida importante que o 

Estado está fazendo para beneficiar 

milhares cearenses. 99 

automaticamente cerca de 500 
md seno. Serão pontos 
dos oe do de IPVA com 
valo principal de até R$ 30, 
Incilndo multas e juros, que 
tenham sido adquiridos Do 
pro ie de 30 de devem: Pre 200, 

lo puscil de mulas é 
cenciaento estada e rebo 
que de veiculo) emitidas plo 
Detran é 30 de desembro. 
de 202, no valor máximo de 
1000 fico (Unidade Fis 
cal de Relerência do Estado 

Feira do Conhecimento 
discute empreendedorismo 

A Fara do Conhecimen 
to. reúne. poletras sobre 
empreendedorismo, gere 
ciamento, metodologias e 
tendências para os prós 

À programação da Corre 
dores Digitais começa hoje às 
15h com Abertura do Pro. 
grama Corredores. Digtals 
DOR, ds 19h25 incia 0 talk 
Jornada Empreendedora do 
perrengue ao crescimento 
Com Clara Bldorimi (Startup 
BD, Manager na. Amazon 
We Service), juliana Binati 
(Roonder & CPO na Pio) 
é Sara Aragão (Gestora da 
Au de, Parcerie do Cor 
redor. Digitais): às 16h10, 
"O faturo da tecnologia em 
nuvem, com Cisar Martin 
Executivo de Vendas Ora 
cl Cloud), Maria Carolina 
Faria (Lider de estrtógia 
de GovTechs para à Oracle 
Clouá) e Anne Pereira (Ges- 
tora de Criação Corredores 
Digitais); e ds 16h55, Maria 
Coelho (Gestora de Tração 
Corsedores Digitais) fala so 

Serão três dias de 
palestras, lives e 

webinars, além de 
mostras virtuais 

em diversas áreas 
do conhecimento 
ligadas à ciência, 
tecnologia, 
empreendedoris- 

mo, cultura maker, 
inteligência 
artificial e 
muito mais 

Bre"Criando produtos queos 
entes querem”: com Larissa 
ima (COO & Ca Founder 
ma Mecadanp) é Thiago 
Melo (Global Product Mana 
ger na REES — Ambev 

Na quinta-feira (25) de 
830, as startups apro 
lx no último edital de 2021 
lerdo um evento exuivo 
com a femlica “Apresenta 
ão de jornadas de criação € 
ração do Programa Corre 
leres Diga” com Maia 
Coelho (Gestora de Tração. 
Coredores Digitais) e Anne 
Pesira (Gestora de Cria 
ção Corredores Digitais); às 
19h35, o público terá o talk 
"Cenbio "e oportunidades 
para startup no Brasi” com Johan Highlander (Dir 
toJeSara Aragão (Gestora da 
Área de Parcerias Coredoros 

ao; do 20615, “Me 
dologias Sgei, com Alb 
Sotiling (stituto Alá 
co) e Sarah Monteir (Gesto 
a do Grapo de Avaliadores. 
É Menores do Corredores 
Diga); a 20855, “Custo 
tor Expetence- Tendências 
para 2022 e 2023 com Car Rabelo (CEO da PRQ) e ia 
vicoe Vasconcelos (Gestora 
de Comunidades do Corre 
dores Digi) 

do Cen, o equivalente a R$ 
ADO. Para er a dvda per 
“Soda o proprietário do vei 

ou juridica 

HO dispensados O pagam 
poderá ser fio À vista no 

site do Detran ou parcelado a 
ade do ógdo em Fotalea é 
respectiva unidades repona 

o eos reltvo ama 
tas e taxas de motocicletas de 
até 130 cilindradas serão per 
dados totalmente Para que 
a corta,  necsaço que o 

do veiculo não lirapane 

fa Além dio, é poco que 
a meo tenham ado apre 
idas ou removidas ao dep 
sto do Detran 
Gs 

Feira do 
A feira será, tranemíida 

em uma plataforma ate 
tiva. para feiras virtais 3D 
com aceso 100% online € 
gratuita. Serão três dias de 
Palestras, Yes e vcbinara, 
em de montras virais em 

liveras áreas do conheci 
calo gados à cência, te 
aologa, empreendedorismo, 
cultura maker, ineigência 
artificial e meio mis 

À programação completa 
da feia do Conhecimento 
tá dipunhel no Ts Má 
“ps/lagpvirtualiccentos com. Reeiridocoabecimento que 
também é a pltaíorma onde 

acontecera evento ci 
A Fera do Conhecimento 

é destinada 205 jovens em 
precadedores, — empeesários, Exa, profesauts e pes” 
quisadoes,”prisomis” d 
rea de tecnclogi, gestores 
comunidade em gra O aee 
dado vstaneé grito, basta 
prencher a cha de inscrição Tipo no ste do evento 

Espelog debate cenários é contsido de ao nível a um, 
desafios da logica nacional. amibente presencial para en 
“intemaciona em evento hi. contr de neswok a rodada 
Todo. À expectativa é que 4. de negócios tua promovida 
fera movimente mais de R$. pela Secretaria do Desenvo 
500 mulhões em negócios du- . mento Económico e Trabalho 
rate ou dis 34 e 95 de no. (Sede) é pela Câmara Seo 
vembro, com. programação. rial de Logica (CSLOC) da 
online e presenca, no Cetro. Agéncia de Desemvolvimento 
de Eventos do Ceará Os prin. do Estado do Cear (dec) 
apo players loca no. “Nacdiçãode 220,8 spo 
Eras emo mundo, lémdees- log conou com participantes 
pecaltas no astuto, estarão — de 2 estado braleiro mais 
reunidos, entro das 2425. o Dirt Federal além de re 
de novembro, durante a Fei. presentanes de dierentes pa 
Ta Internacional de Logistica. es como Alemanha Estados 
Espolog 202, À edição x". Unidos e do terhório bel 

peca do event, considerado. ca da Oseano Inca Este ana, 
om dos mala importantes na. a especaia é akançarmos 
dra de Jota do pos, erá. mas de mil parvipantes e 
realizada e forma. Ibida, — urapssarmos os R$ S00 1 
com programação ocorrendo . her em negócios realizados e 
online e seminários sendorea... prospectos, movimentando 
Jrados no Cent de Eventos. negócios neste evento além 
do Cear, em Fortalera none, resta à agonia 

A fique ee ano chegas. dor do vero, Eni Câman 
su omeçã, terkcomotema À Espolog é uma relzção Pino à ga Ras da Pe Bra odio Ha cdi - Ga id po Dados qe oi ao ga Lg o Edo dadas im do Er ETC, 
cos er ia e og a CC 
To put pero. o Vem Pina ge Dnit og ço Um rep O pie peca racao ça pr rp Dr ar Se 
que proporcionará o encon 
dra a lveração e ema de 

Liquidação e horário 
ampliado nos shoppings 
O shoppings lo For Inttdada este ano de Ha 

tolera e Rios Kennedy já. ppy Frida campunhavaien 
estão em liquidação com a. volver 52 mil loja nos centros 
Campanha Happy Friday, que — de compess do Grupo JCPM. 
ses to domingo dia 3h de RioMar Recife Fortlera 
enero, com descontos de. Kennedy, Arica, Shopping 
ab 0 ms lojas cas e a Jardin, Salvador Shopping 
Tie Além das oferta cuco... Salvador Noce Shoppáne 
sumidoes poderão aprovetar o peças pubietárias da 
fe gát para as compras. Hay Flday contam com q 
raladas nas paras de . ator, comediante + prodtor 
vendas RiaMar Online. Par. Leandro Hassum, trazendo o 
Eliquidação de novembro um. concede dar leveza e dive 
os pesados sal aguardados. ão para period, contando 
po consumidor o shoppings. ainda com uma webuéri espe 
do Grupo JCPM em Foraera ch que está disponível nas. 
tm à expectativa de cre. . rede solta dos shopping, 
mento de vendas de 30% em . gerando interação e conexão 
redação ao ano pasado Som ação promocional 

EM DEFESA DO 
CrediAmigoo 
100% BNB 

e assina E raia O mise epa 
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ECONOMIA 
A ár 4 des e) an es ac da Ca Ena cosa do 
ooo me e e 1 Dec mes em qe ção da pe Cem e 
og ss ce eg a cn 1 er rd esa 

ECONOMIA du, BEAST 

Nordeste acelera turismo e consumo 
A recuperação mai rápida de consumo de bens, ser. 

viços e do turismo após meses de maior restrição de mo- 
lidade durante a pandemia de cosid-1 fo registrada. 
no Nordeste, segundo 0 BC, De acurdo com a pesquisa. 
à queda fol mais acentuada no Nordeste e no Sudeste 
em 2020, mas o peimelo teve retomada mai rápida. Em 
ORA, o movimento e repetiu com o agravamento d crise 
sanitária em março é relomada nos mess seguintes. Em 
abri de 2030, a queda do consumo ol equivalente no S- 
deste é no Nordeste, ambos com retração de 32%. O Sul 
ico em terceiro lugar, com 26%. 
À recuperação ao longo do restante do ano de 2020 

dot mai lensa no Nordeste, reftindo possivelmente 
a maior Importância relativa do audio al na 
manutenção da renda das familias da região, dse o BC. 
sabre o consumo de bens e serviços. O auxílio parece ter 
indlvenciado também o crescimento das compras de mó. 
ves é eletrodomésticos com maior ênfase no Nordeste no 
segundo semestre de 2020, À pesquisa mostrou que em 
2021 houve forte influência da normalização do consumo 
“de serviços da fala e do crescimento das compess de 
automóveis. Para o BC, no Sul e no Sudeste, a normal 
zação dos serviços à famílias deve representar impulso 
Importante para o consumo nestas regides no Último trt 
mestre deste ano. 

Só até 
O minto da Cilada ni od Roma die que te um voe tt 

ode R$ 400 para o Au Al eta "mo bon ma relorç que o Cove. 
no anda São Meia res que permitam à concaão den pamento Em outubro o Gover. 
o pari quo ot a Para tr aumeto 

Horário normal 
A maloia das ag 

ae da Cana no Bru, 
votaram a atender entre 
e ló horas. Dursate os 
meses em que a iação 
da pandemia da coid-19 
esteve mais grave no Po, 
postos de atendimento 
chegaram a operar das. 
de 15 horas com pare 
do horário destinado ex 
hnivamente dom idos. 

permanente de 17,84% Segundo o banco, a voka 
be o valores ati. O do funcionamento das. 
complemento até R$ 400, agências no horário pré 
o etanto, atada como Beni empráro, do é fi do mo que 
vem dep de pumadas ade 

andei é nacional, mas 
e respeitar legislações 
Jocal que obriguem a rede 
bancária funcionarem 
horários dilerentes 

86 aprovou aumeta de cap! ei! da Ca do 6 bes par SG be. susto con, segundo à Cal, a incorporação do salão remnescn das reservas de los é margem o valor de 23 ae. À Ca am. Bem destaco aa, ue cg e moer 
o 0 ia de no ep 
“Segundo o banco, o indicador mostra 3 capacidade 

como part des DA tmn ieresos dede sete, de 2 produto, como eletrodomésticos elesdc Eb da Ap ao a Beaação de esa ams (Hs st) mentos po Pro Eee e na ecebimnio de dendncias da população par come Es propupuna para capaçÃo e Eomidoer e ão emp adea 
Mas infomações de Pura rota: 
cal trotaitensdgalicom 

Pandemia: NE tem recuperação 
mais rápida de consumo e turismo 
Dados refletem possivelmente a maior importância relativa do auxílio 
emergencial na manutenção da renda das famílias da região, aponta o BC 
Impulionado pela taxa 

de vacinação é redução dos 
números “da covd19, o 
Nordeste é a região do pais. 
que tem recuperação mais 
ripada de consumo de bens. 
serviços e do tutamo após à 
restrição de saúde sanitaria 
causada pelo novo corona 
virus Os dados são do Ban 
co Central e focam divulga 
dos mesa terça-feira (29) 
De acordo com à pesqui sa queda ol mais acentua. 

dano Nordeste e no Sudeste 
“em 2000, mas o primeiro 
heve tetomada mas rápida 
Em 2021, o movimento se 
repetia com o agravamento 
da crise sanitária em março 
e retomada nos meses se 

Em abri de 2020, a queda 
So consumo fot eguivadene. e imaebas às regides, com 
redução de 32. À região 
Sal ficou em terceiro lagar, 
com 26%. 

“A recuperação ao longo 
do restante do ano [2020] 
foi mais intenua no Nor 
deste, refletindo pon 
velmente 
emergencia! na manuten 
são da renda das famílias 
da região” disse o BC em 
relação do comumo de 

À pesquisa mostrou que em Soa houve Tate o ência da normalização 
do consumo de serviços às famílias e do crescimento das compras de automa- 
veis, “O Nordeste és região Tom maior recuperação do Consumo “de serviços da 

famílias em relação do pa- — de socorro adotadas pelo 
tamar prê-pundemia. Con. . governo, em especial o au 
siderando "a redução no xílio emergencial 
número de beneficiários e 

Turismo 
O Nordeste também sé destacou na retomada do tarimo, e comparado com 

outras regiões do pal. Nos ddtmos três mes com da dos desasonalizado. fas 
regiões] atam-se, respec uvamente, DAM é 237% 
adubo do nivel pré-pam dem apomtos a pesqui “a Segundo 0 BC, à malor 
pamticipação das tividades farias no emprego for mal no Nordeste em com paração da demais regiões 
forma à retomada do etor ida mal relevante par à economia local 

“O total de pagamen tos fetos ao setor hoteleiro trave cartões de crédito 

Pode tr sido influenciado. 
pela retomada do setor de Turim, em ritmo mais tm 
tensa do que a obuervado 
nas outras regibes” real 
tou o levantame 

malização dos serviços ds 
famílias deve representar 
Impulho importante para o 
consumo nessas regiões no. 
último trimestre deste amo. 
O BC destacou ainda que 
o impacto da pandemia 

lado de Salvador O da- 
foram divulgados pela Auocação Brasa "de 

Operadoras de Turiumo raio). Em seguido nte os destinos tal po carados estão as cidads de 
Nota (RN) e Gramado (RS) e São Paula Já os destinos 
que “mal eesceram em escura foram “as cidades do Rio de Janeiro, São Luis 
UMA) e Maragogi AL) 

e 
TE E a se ni 8 H P) 

Mt E 

ni 
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Anspção, 5 ça a ss aca cat e pe Cd 
ESPORTES ds e 25 ue res em coatora es 2 

es 23 ção Fa a pra ee um giro rue 6 cj sa 

Neymar e Alisson indicados a 
ao prêmio de melhor do mundo AMADOR 
Na lista apresentada pela a Fifa para os melhores jogadores do futebol 
mundial, os dois atletas são os únicos brasileiros entre os selecionados Loteria dos Sonhos 

O seu dia chegará nas extrações das 11.50, 1450 € 
19530, Prêmios em dinhero € moto A Fifa anunciou ma dl- 

tima segunda-feira (22) à 
lista com os Indicados ao 
prêmio The Best, que elege 
os melhores Jogadores do 
futebol mundial. Entre os 
selecionados estão Allison 
(Liverpool), que concorre 
ao título de melhor goleiro, 
e Neymar (Paris Sant-Ger. 
main), na briga pela cate 
goria de principal jogador 
do planeta Não há nenh 
ma aeta Brasileira na di 
puta 

O flo: brasileiro Jor 
nho (Chelica) também é 
um dos candidatos ao The 
Best Serk levado em const 
deração o trabalho dos ate 
tase técnicos de outubro de 
2030 a agosto de 2031 Tam 
bém não há nenhum repre. 
sentamte do Brasi Indicado 
na função de treinador ou 
treinadora 

25% do colégo eleitoral 
formado ainda” por tri 

5%) e capitães 
(258) de seleções saci 

trega - de forma virtual 
será em 17 de janeiro, em 
Zurique (Suiça. 
Em 2020, 6 polonês Ro 

bert Lewandowaks, do Ba 

de mundo pela Fifa Nova 
mente ele está na lista « é 
tido como um dos grandes 
avoid do prêmio 

ter Cary (ING), conquistou 
o titulo de melhor jogadora 
no ano passado, após gran 
des atuações pelo Lyon na 
conquista da” Champions 
League Feminina. Ela tam, 
bém é uma das favoritas ao 

À cerimônia do The Best trofta em 202 
está agendada para 17 de . prevista para acontecer o dia 17 janeiro do práximo ano De acordo com a Fifa 
Janeiro do ana que vem. No a relação de indicados ao 
mesmo evento será revela. sana, ex-lteral da seleção além dos capitães e jorna- . Prêmio Puskas será anun 
do o vencedor do prêmio brasileira, é o exgoleiro lisas convidados pela en. ciada em Iveve. À liurea 
Pukas menção ao golmals Julio Céiar participaram . tidade que tege 0 futebol 
bonito da temporada -os desta etapa O público também poderá 
Indicados alnda não foram Agora, O colégio eleito: contribuir com seu vota 
revelados pela Fifa tal da fa é quem def ravês da Internet. 
À lista fol determinada os vencedores. Participam. próximo dia 10 

ado votação de excstetas treinadores e Ireinado- "À votação online do pá 
e técnicos de futebol. Ro- . ra das seleções nacionais blico em geral representa 

APODI ant pescada, comidnd pls Ju, o de 
e mr qe: moda ls 
A od pda a 
homem do Apodi, cujo filo leonardo deve recobor em breve o ad Loo co aa dee que 
Pense bem 

Nunca procure melhor o ótimo E mals, há divida 
no ultrapasse, Quem corre cansa, quem anda al 
Alano Mai 
O número de igações que ese jovem radialata re 
cabe em seu programa de rádio cidade bem atenta das. 
lideranças indesejável. Alano, que preside a Abeder 
val promover no próximo dia 1 a Esta da Imprenia, 

o de prêmios entre o cronistas. Sua fase 
lona é exuberante 

Bolsonaro 
À oposição ao presidente Bolvanaro est icando tão 

e já estão levando a mesm 
lago que pastou ouvi de um 

er que 0 Incêndio do Goci, à 

r no Cs 
de ensino. cá du escla que mostar uma q 

inigualivel, no quê madre de 
os dos alunos que se 
cão clara de um tranuparência tão necessária nos dias 
de hoje. Oto e Thales mencem os elogios. 
Leo Couto 

Me surpreendo politicamente o desempenho parta 
mentar do vereador Léo Couto. Seus posicionamentos. 
tão qualificados e geralmentecom múnima que com 
param e que diz ele na minha opinão está melhor de 
“que o pai que também fo vereador e hoje é um rico 
Romem de negócios. Zé Mano Costa oi artilheiro do 
fita e é muio estimado nos meios social. 
Músicas do passado A Assunção, a didade ea Verdes Mares stimanen 
de está dando muto destaque à md da pasado É valiosa tem ido sonia Se Ito reslve por um Jada a qualidade desies canções que se forma também 
revela que as canções de hoje não conbuegulrum nos rimas, po emocionar Afgvém me las que t andas oramente, de novo amor Boca paixão, toda canta 

Zé Lino e Mario Neto 
Duas fguras admiráveis de noso export e que so, 

vistos soe domingos no Flóra Bar e sempre cercados dos. 
amigos que são muitos. Meu abraço incero aos dois. 
Mas ntormações de Sívia Caos 
e-mai: promocao com br 
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OGERAL Espere 

Estudante cearense vence etapa regional 
de concurso cultural sobre cooperativismo 
Ação incentiva a cultura da cooperação por meio de produções criativas de alunos do Ensino Fundamental 

eneages 

O estudante jodo Gabriel Siva Oliveira, é importante. to narrativo de aé 25 linhas EGULIUS ta, está na final do concurso pe iodo Enio quem pd cn Cada tao nda negados MOVIÇO csegá pur a capa raio 
nada da etapa regra do vo, principalmente numa so” tum potomor desgrdo pes, EAN SfOrMaÇÃO aobee o que epesentao co Esso cobra. que teve. cedade o desqal cin cana paia como lema Cnoperivamos dudu. “Toda reside O gados creme da cama forma de Vs em. que pao du Crescimento. copa tea joio Gabi, João estuda no Cal Slo dm fode de cieperção cota cor mo ca, quando lucas, localaado no beirro “ensces melhor e de masc sosbe do coscan, de no Chico Poem fe o aa To (ri pap ne q ame coenção tm espere Jo para fee pá Toc, 
Aação Olah cheio vila Dio ado ds Gi pole se A Side à voltada para o que time tenha o me. que cr digo mo igor an a O nI do Date do manda mo ii a ao re aos Panda mpi. peso nb € o lenta: do far pao dee Inner trad Cas Moconepae eeuarabea. Aprendi  lsporâaca de ec o red pba e co ct: cas do pia ds cade e papa 
aço pus paid a feno cone pt ua Se CR ON CM br de Plim, em Fo a Teca JO pole Vis coibcação pera vestem. [oo estan, que sv am o a inleço oM 
rs onda ao racistas do Sind “Go ndo pe fu nlnado ado là Si pç “rg e de recto pa otdece à em apre de caças. Conor a cp ncia. sa da cega de deh, var de ESTUDO pars cs pres e Coca ra o 

encho Seta 
O Skoch é o maior siste 

ma financeiro cooperativo do 
Brasil No Ceará de eá te 
presentad, há mus de vinte 
dino, pela da Cooperativa de 
Cidia Mútuo do Ceará = St 
och Con atuando co ve 
dmisão permitindo sum, 

Calor da Cooperação tão mportincia do opor “Se Fides Fan Ps. que prio cao um ta prai arado Terapia de Pre “fia pd fitoma de “idas Ho ido é orou puta ata do Sotincan diga paragem ei O Too Shook hace Cespe do Edo. (de ma feio oder aa Pio fenda e rapa ap ode (4 ao a ER pe (2 ação 1 "Ob Srt e ses ctoperados. À promo: dra ger. ca da to opor pas. copo dura pel. Emei Fo icon do cmo de Deeeivisemo fer peiado de pia | Camamoiadhos: Donas de qem lead capan den poncpado nda ci ade a dafaior pla Cr oe no tidas” apa te niminse pari. nam sudo le Má Cação qe npc poem Meo o pda, Sida dA USO Pants arde ee us neem pacto de pm ta medo ts ce Ida a cooperar pele pricipi doce 
Participantes dm oropeaidase ado çanA ruido, Dejotas info poi omite Pd peito quibe a O Colçe Gio iosiais “pino de men a ri pa com alho! conpato de Emas E e ai Lee p i Fotalea o bo Caso. Laço a tdo: 16 cio des smp aloe pro. da ora ma tec, am ca, de Re RESOOUO  Dede SOIA mie ida o Cali Apa tacho a q papiro de ce peteca fo ni, Enfano cu bro do Ga no Ciça jaca “ds ge ed a Bea repele rege pende o Bag Olimpico no mu epa a es cl. Seres a quad (10 Como Avaladora para Tae ltgrads com deco 
adia de Maranguape, CE, aponta é va fade“ Ca tabs ds sdci: profa; um Pre de. pertir, na formação de 
pass to ção td om produção de de. rimas pes coa nada. ci À cipa Gal cr e 

Depoimentos alunos do 5º ano, também FASES O premiações Onde foi resizada a etapa“ Estudante cearense jo Pior cd de fd ma co End Po pal Na fee Po 
Sicoob Ceará, Robernylson com a produção de um tex- cal do concurso, seis alunos mios foram um tablet para os 3ºano do Ensino Fundamen- nona emo 

gemção Era came art com Pira Oia em nc me cranad ptta er rio e 75 ae sr et Cone Ei com pi, 

, e, ua da de me o Pre Cars do Una Com cbr qu com, o adm a red 
E! E tintas [54] otra cestgratcom rs oc = a do pa raro par à nr cd ra 

Poe ne E] 
Ba ao orando pa da 

o epa o lda No pi qi dc a ao Caieiras es 

de aa cd m ae pes no nc pad A peea Jo Sm Be dat Pa p= PESREGRSESE. ano a Tu ES fe nd in 

ope, por tee 

Zeterno Barra ec o carinho da fia amada Lia quo 
passa algun das aproveitando as belzas es do nosso Ceará 

Rapidíssimas 
Fl Cora feia Anncação Com Fa daiane nc inca do Pepe cepa pr o = orais eb A caldo den de E e ada Cl tasiondo "envia as fede dades odio Foco pao fear ts é q rode cd nem opengl denied ad tamento pesca ceia Ma ie Home pat od ft pçs Sonido Elm cortado O pps nação dé Ema e prt o cc dia pelados polo deep meira Pile varndo er 50 R$ ma arcano prio Diga Di denomina 1100 enenrada égua No ilimo fal de semana 4 de di die? Peça Verdedo Coroa” com a apresenção Sopa oi np Ane Coma pis plo rd aC pede Pies pã aeeamnotinao foimedespemcáção” "oa flo por lidas demite” - fatiado amena Ana re mio ruas fi ip quefodecda Deidade Manha quasé anca Pope ngm DE Peri ne pib Página RAR toyota ip Re pai cm meça. Vem poigio fora eee Ore * pa cndendo tasbêm a Oral tens Aridoe Acordo ai Air cido Quero ce TITE OE Coro Aa de ida cine cadessam freada oque bienadndones (aprnraierar deli lação Desta ve ato tro com Ti Aldeota pireti prpaiiroso pet pot riram espec sie de sistentação o boestiulo do colágeno Hoje dia de resido da festa acontecerá deforma. Serdo 0 stands com recelias — reslzadora do evento. 


