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ELIOMAR DE LIMA

A POLÍTICA PARTIDÁRIA CONTAMINOU A PM DO CEARÁ?

O

que está acontecendo com a Polícia do Ceará? Diante
do grave episódio registrado em Sobral, com o senador licenciado Cid Gomes (PDT) baleado num conﬂito
com PMs amotinados, percebe-se um fato: há muito
que se veriﬁca, dentro da Corporação, células político
-partidárias. Isso foi decorrência do processo democrático, mas, ao mesmo tempo, sabe-se que, na Constituição, manifestação política é proibida e, mais do que vetado ainda é fazer
greve ou motim (Constituição Federal - art. 142, p. 3º, inciso IV). O

VOCAÇÃO

gesto de Cid foi precipitado, de alto teor emocional, mas nada justiﬁca ser alvo de tiros. O ato de Sobral, com todas as reservas que
se possa fazer, deve ser considerado como atentado. O que já era
gravíssimo, ganhou maior proporção justamente no momento em
que chegou ao poder um grupo político que prega a volta do autoritarismo, do estado policialesco e que não se intimida de seus
atos extremados. O que se vê no Ceará serviu para desnudar um
fato: a política partidária contaminou mesmo o aparelho policial.
O diálogo deve ser o antídoto.

EPA!

JÚNIOR PIO/AL-CE

Há algo curioso na PM cearense. Com tantos concursos
abertos e salário, mesmo sob
críticas, considerável, muitos
formados ou universitários
conquistaram vagas e hoje integram a Corporação. Há patentes que atestam: falta vocação em muitos da tropa.

SOBE

BANCO DO
NORDESTE,
com lucro superior a
R$ 1,73 ano passado,
o que deixa a gestão
Romildo Rolim mais
do que em alta no
Planalto.

ESSAS REDES...

Nas redes sociais, Cid Gomes virou alvo de muitos memes positivos, também, de internautas
aﬁrmando que o gesto dele ao enfrentar PMs amotinados já seria
primeiro ato de quem pode disputar a Prefeitura de Fortaleza.

DESCE

SEM MATIZES

Baleado em Sobral durante
conﬂito com PMs amotinados,
Cid Gomes ganhou solidariedade de vários segmentos políticos e empresariais. Ganhou
até do Psol do Ceará, por meio
do secretário-geral do partido, Técio Nunes. Nessas horas,
a solidariedade fala mais alto...

EL CID
De Heitor Férrer (SD), da tribuna da Assembleia, ontem,
sobre o episódio entre o senador Cid Gomes (PDT) e PMs
amotinados, em Sobral: “É o tiro que está suavizando o crime do senador.” Para Heitor, o senador agiu fora de suas
atribuições constitucionais.

HORIZONTAIS_

Larissa Gaspar, que assumiu a liderança do PT na Câmara Municipal, é simpática ao nome
de Luizianne Lins (PT) para a disputa pela Prefeitura. /// Em equipamentos turísticos como
o Mercado Central e Centro de Turismo, o policiamento está operando normalmente. /// Há

FALTA DE ACORDO
para resolver
impasse Governo
e PMs amotinados.
E o Carnaval bate à
porta ao som de…
“Vai, com jeito vai…”

Há milícias na ativa no Ceará. Há
moradores de bairros como Bela
Vista, Rodolfo Teóﬁlo e Parquelândia que dizem pagar, mensalmente, R$ 35,00 para ter segurança
complementar oferecida por motoqueiros. Mas, quem estaria por
trás desse tipo de “serviço”?

UFA!

OLHO NAS
TORNEIRAS

O ex-deputado federal Mário
Feitoza, empresário do ramo
ﬁnanceiro, já montou a empresa DWI de olho nas concessões
e privatizações que poderão vir
do novo marco regulatório do
saneamento básico. Com respaldo de bancos chineses.

MINORIAS

A cúpula da Enel prometeu à
Agência Reguladora do Estado reforçar equipes em campo e nas lojas de atendimento
à clientela, bem como renovar
redes de energia antigas situadas nas praias. Tudo num plano que a Arce promete monitorar mensalmente.

Há um acordo na Câmara para
que o petista José Guimarães
assuma a liderança da minoria
na Casa. Ou seja, o parlamentar cearense voltaria a ocupar a
condição de puxar das oposições.
Desta vez contra Bolsonaro.

MÃOS AO ALTO!

QUESTÃO FISCAL

Há passageiros abandonando
a parada de ônibus da rua Padre Valdevino, entre Joaquim
Nabuco e Tibúrcio Cavalcante,
com medo dos assaltos, que são
constantes. Até um mercadinho
que ﬁca nas proximidades já foi
assaltado várias vezes.

Após o Carnaval, o Fórum dos
Governadores vai se reunir, em
Foz do Iguaçu (PR), para discutir
pauta que inclui principalmente
reforma tributária. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado a
participar do debate, mas ainda
não deu resposta.

movimento igual ao que ocorre no Ceará também na Paraíba. O Carnaval de Camilo Santana
será no Abolição. Em reuniões internas sobre o movimento dos PMs amotinados. /// Só
lembrando: “E aí, cadê a luz no ﬁm do túnel desse impasse entre governo e PMs amotinados?”
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BRASÍLIA

Bolsonaro conﬁrma envio
de reforma administrativa
só depois do carnaval
O presidente Jair Bolsonaro aﬁrmou ontem que a reforma administrativa deverá
ser encaminhada ao Congresso somente após o feriado de
Carnaval. “Vamos deixar para
depois do Carnaval, né?”, disse
Bolsonaro, quando chegava ao
Palácio da Alvorada. Mais cedo,
em cerimônia no Palácio do
Planalto, Bolsonaro disse que a
reforma está “madura”, embora ainda não esteja pronta. Ele

CHARGE \ Clayton

também defendeu o atraso no
envio da proposta ao Congresso. Segundo Bolsonaro, de nada
adianta o governo enviar a matéria e depois ter que pedir modiﬁcações no texto aos parlamentares. Antes, o ministro da
Economia, Paulo Guedes, disse
que Bolsonaro “está dando uma
olhada na reforma administrativa” e que “são corretas”
as alterações que pretende
fazer no texto. (AE)

CINCO MESES DEPOIS

Hospital Badim fecha 14
acordos de indenizações no Rio
Passados cinco meses da
tragédia no Hospital Badim,
na Tĳuca, zona norte do Rio
de Janeiro, a direção da instituição fechou 14 acordos de
indenização com familiares
das vítimas. O local sofreu um
incêndio no dia 12 de setembro,
provocado por um curto-circuito em um gerador no subsolo, deixando 25 mortos. Segundo o hospital, no momento
do incêndio havia cerca de 500
pessoas no prédio, entre funcionários, acompanhantes e
pacientes, com 103 internados.

Após a tragédia, 20 colaboradores também precisaram de
internação. Do total de pessoas
afetadas pelo incêndio, apenas
uma parte pediu indenização,
principalmente entre as famílias de pessoas que morreram.
O hospital não informa quantos ainda estão em negociação.
Em nota, o hospital informa
que ainda há um paciente internado e que das, 25 pessoas
que morreram, 13 foram de
causas relacionadas ao incêndio e sete de causas naturais.
(Agência Brasil)
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