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Design
Gil Dicelli, gerente geral do Labeta (Escritório de Branded 
Content do O POVO), é jurado de um dos maiores prêmios 
de design de notícias do mundo, o ÑH, que premia os me-
lhores de Portugal, Espanha e América Latina. Gil é um dos 
designers mais premiados no Brasil e no exterior. Inscri-
ções abertas no site www.premiosnh.com

minguante
atual

Nova
17/9

Crescente
23/9

Cheia
1/10



esta ColuNa é PubliCada de seguNda a  sÁbadoFALE com o ELIomAr:

ELIOMAR DE LIMA

TábuA DAs MARés
HOJE

  mArÉ bAIXA
4h28min / 0,9 metro

  mArÉ ALTA
11h06min / 2,0 metros

  mArÉ bAIXA
17h00min / 1,0 metro

  mArÉ ALTA
23h31min / 2,2 metros

AMANHÃ

  mArÉ bAIXA
5h51min / 0,9 metro

  mArÉ ALTA
12h31min / 2,0 metros

  mArÉ bAIXA
18h26min / 1,0 metro

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FoNtes: obserVatório NaCioNal e FuNCeme

 O Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC) completa 30 
anos hoje. A Lei 8.078, de 11 
de setembro de 1990, é con-
siderada uma das leis mais 
completas do mundo na área, 
fruto da Constituição Brasi-
leira de 1988. Para observar 
os avanços e ponderar as me-
lhorias no CDC, o Ministério 
Público realizará nesta sex-
ta-feira, 11, às 10 horas, uma 
live em seu Instagram com o 
tema: “Os desafios da Defesa 
do Consumidor em tempos de 
pandemia”.

A Carta Magna de 1988 as-
semelhou os direitos dos con-
sumidores como básicos na 
sociedade. Para a defensora 
pública Amélia Soares da Ro-
cha, professora de Direito do 
Consumidor e titular do Núcleo 
de Defesa do Consumidor (Nu-
decon) da Defensoria Público 
do Estado, o CDC é “a primei-
ra lei de maior repercussão 
pós-Constituição de 1988. Com 
a chegada do CDC, foi possível 
uma atualização em torno do 
direito privado”, destaca.

Quando a defensora lembra 
esta situação, fala de coisas 
simples, presentes no dia a dia 

Código de Defesa 
do Consumidor 
completa 30 anos
| CoNfIra aVaNÇoS |

eliomardelima@oPoVo.Com.br |  bLogdoELIomAr.com.br

Andrei Aguiar assume hoje, em ato virtual, a presidência da Associação Brasileira de 
Advogados, regional Ceará. ///  A partir de segunda-feira, a Ouvidoria da Arce retomará 
atendimento presencial pelo sistema de agendamento (www.arce.ce.gov.br). /// Cenário 
de ônibus lotados voltou a se verificar em todas as Capitais do País. E a Covid-19, claro, 

entra como passageiro da agonia. /// sobre queixa de leitores relacionada à Avenida 
Washington Soares, que ganha novo asfalto sem tanta necessidade, enviamos para 
o Governo, a quem compete o caso. /// só lembrando: “Alô, cearense! A pandemia da 
Covid-19 não acabou!”

FAcçõEs 
crImInosAs 

ameaçando agora 
templos religiosos 
como foi o caso de 

Cruz. Eis tarefa para 
o novo secretário 

da Segurança 
Pública resolver com 

Inteligência.

sEnAdo, 
que aprovou a 

criação do Cadastro 
Nacional de 

Estupradores. Só em 
2018, foram 66.041 
estupros no País, 

segundo o Anuário 
Brasileiro de 

Segurança Pública.

PSDB e DeM MarchaM juntoS naS eleiçõeS Da caPital

O 
PSDB e o DEM vão marchar juntos nestas eleições de 
Fortaleza. Farão, inclusive, convenção conjunta no 
próximo dia 15, informa o presidente estadual do DEM, 
Chiquinho Feitosa, adiantando que esse bloco apoiará 
a chapa indicada pelo prefeito Roberto Cláudio. Basea-
dos em pesquisas, esses partidos não veem chance de 

candidatura em seu flanco, como é o caso do tucano Carlos Matos, e 
consideram viável respaldar um nome do prefeito e não endossar o 

Capitão Wagner, candidato do Pros que, nos últimos dias, vem con-
quistando simpatias de grupos bolsonaristas nas redes sociais.O 
próprio senador Tasso Jereissati já sinalizou que não quer respaldar 
candidaturas que tenham simpatias do presidente Jair Bolsonaro. 
Resta aguardar agora a convenção do PDT, neste sábado, para oficia-
lização da chapa José Sarto e Élcio Batista que, pelo visto, terão um 
desafio pela frente: popularizar seus nomes, num primeiro e impor-
tante round já de 2022. 

RAbeCão
A Secretaria da Segurança Pú-
blica e Defesa Social do Ceará 
vai fazer pregão eletrônico para 
aquisição de veículos do tipo 
rabecão para a Perícia Forense. 
Recebe propostas virtuais no 
www.comprasnet.gov.br até o 
próximo dia 22.

seR ou não seR
O Cidadania marcou sua con-
venção para amanhã, às 9 ho-
ras, no Clube Tiradentes (Bairro 
Rodolfo Teófilo). Nos bastidores, 
fala-se que a legenda, que in-
tegra a base aliada do prefeito, 
deve mudar planos e não mais 
lançar Alexandre Pereira como 
candidato ao Paço. 

DiReitA no 
pleito

Heitor Freire vai homologar seu 
nome como candidato a prefei-
to de Fortaleza pelo PSL, antigo 
partido de Bolsonaro, na pró-
xima terça-feira, às 14 horas, 
no auditório Murilo Aguiar, da 
Assembleia. Ele fechou parceria 
com o PRTB e aguarda só fechar 
o nome do vice.

esCAlADo
Quando é que o Ministério 
Público Estadual vai apurar 
essa história do novo grama-
do do estádio Castelão que 
não aguenta quase um jogo? 
Bom também aproveitar para 
começar a acompanhar o 
gramado de primeiro mun-
do prometido para o Estádio 
Presidente Vargas.

os pARçAs?
O MDB definiu que fará sua 
convenção só no dia 16, na 
sede, de forma semipresen-
cial e virtual. Coincidirá assim 
com a convenção que Luizian-
ne Lins, pré-candidata do PT 
à Prefeitura de Fortaleza, de-
finiu, após ter adiado a sua, 
que ocorreria no dia 13. 

30
anos completa hoje o Códi-
go Brasileiro de Defesa do 
Consumidor. Um divisor de 
águas num cenário onde a 
defesa da clientela era só 
marca de fantasia.

nADA De novo
O Partido Novo realizou ontem a 
sua convenção só para homologar 
10 candidatos a vereador de For-
taleza. Sem candidato a prefeito e 
sem candidato a vice, pois o médico 
Dias Júnior até desistiu de postular 
vaga na Câmara Municipal. Ou seja, 
nada de novo.

Aviso Aos 
nAvegAntes

Em seu discurso de posse, San-
dro Caron, o novo secretário da 
Segurança Pública e Defesa Social 
do Estado, mandou o recado: “Os 
policiais corretos serão valoriza-
dos”. Ou seja, para os truculentos, o 
destino é a Coordenadoria Geral de 
Disciplina das Polícias.

CAbelos bRAnCos 
Sandro Caron fez um discurso de 
posse relâmpago, sem nenhuma si-
nalização do que de inovador trará 
para a lida com a insegurança no 
Estado. Mas o governador Camilo 
Santana prometeu a ele “cabelos 
brancos”. Vamos aguardar.

ChARgE \ Jefferson Portela

CHarge@oPoVo.Com.br

AvisO  Jefferson Portela assina as charges durante as férias de Clayton

sobe

DesCe

HoRizontAis_

das pessoas. O CDC modificou 
as relações de consumo. Um 
exemplo é o prazo de validade 
de um produto perecível. Tam-
bém a garantia e o prazo de tro-
ca e conserto em caso de dano 
de fábrica foram conquistados 
com Código. E mesmo a compo-
sição de ingredientes na tabela 
nutricional eram impossíveis 
de “cobrar” nos anos 80.

Para Amélia Rocha, “passa-
dos 30 anos, nós temos muitos 
desafios, principalmente no re-
conhecimento da autonomia do 
contrato de consumo: ele preci-
sa ser reconhecido e trabalhado 
como um contrato entre desi-
guais”, afirma.

sERviÇO

live: “Os desafios da Defesa 
do Consumidor em tempos de 
pandemia”

Quando: Hoje, 11, às 10h.

onde assistir: https://www.
instagram.com/mpce_oficial/


