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OPINIÃO

Passagem de
ônibus mais cara
INTERMUNICIPAL As
passagens pagas pelos usuários
do transporte coletivo
intermunicipal que circulam
pela Região Metropolitana de
Fortaleza (RMF) ficarão mais
caras a partir da próxima
segunda-feira (11). Conforme
publicação no Diário Oficial do
Estado, as tarifas para todos os
municípios da RMF terão
reajuste que varia entre R$ 0,15
e R$ 0,55 por passagem inteira,
a depender da distância da rota.

Márcio Dornelles
Editor

A IMPORTÂNCIA
DO ESSENCIAL
RECONHECIMENTO Em solenidade ontem, a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo concedeu
homenagens a Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane e representado por Sávio
Queiroz, a Dr. Cabeto (à dir), Secretário da Saúde do Estado, e ao empresário Alexandre Sales (centro). A
nomeação é uma forma de reconhecer o trabalho dessas personalidades mesmo diante da pandemia.

GRÁFICOS
ovid-19 no Ceará
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DRIVE-THRU A exposição
do projeto Arte de Rua Mudando Vidas começa
amanhã (7), no estacionamento
da Arena Castelão. Composta
por uma série de painéis
produzidos durante as oficinas
de grafite do projeto, a mostra
terá formato drive-thru, com
toda a visitação sendo realizada
dentrodos veículos. O evento é
gratuito e ocorrerá de quinta a
domingo, durante três semanas
de janeiro, mediante inscrição
prévia online.
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Sãocercade620 mil
cearensessemacesso à
águatratada.É muito.É
preocupante.A falta de
qualidadenas torneiras,
semdúvida,
comprometea saúde
dascentenasde
milharesdefamílias.Os
dadosconstam em
relatóriodoSistema de
Informação de
Vigilância da Qualidade
da Água para Consumo
Humano (Sisagua),
divulgado pela
Secretaria Estadual da
Saúde (Sesa). Para
superar a barreira uma das tantas
impostas a famílias
carentes de tanta
coisa -, buscam
soluções coletivas,
como chafarizes,
dessalinizadores,
carros-pipas e caixas
de distribuição pública.
Não deveria ser
necessário. Só mostra
o quanto ainda
precisamos melhorar.

Exposição na
Arena Castelão

Acumulado dos meses anteriores

Dados extraídos às 17h30 de 5/1/21
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REMANEJADOS O aumento
na chegada de pacientes com
sintomas relacionados à
Covid-19 na emergência, aliado
à alta demanda por internações
em decorrência da doença, fez
com que o Hospital Unimed
Fortaleza remanejasse dez
leitos da Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) pediátrica para
o atendimento de pacientes
com Covid-19, que precisam de
cuidados intensivos.

