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BNB DIVULGA PROJETOS QUE TERÃO INCENTIVOS FISCAIS

O

Banco do Nordeste acaba de divulgar os projetos
sociais e das áreas de saúde e esporte que receberam, em 2020, incentivos ﬁscais no valor total de
R$ 1,7 milhão. As iniciativas serão desenvolvidas
ao longo deste 2021 nos estados do Ceará, Bahia,
Minas Gerais, Piauí, Pernambuco e Sergipe e deverão beneﬁciar mais de 2,2 mil pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os projetos são apoiados no âmbito
do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA), Fundo

JALECO

dos Direitos do Idoso e da Lei de Incentivo ao Esporte, recursos
não reembolsáveis, oriundos do percentual de 1% do Imposto de
Renda devido do Banco do Nordeste, relativo ao ano de 2020. No
Ceará, foram selecionados, no total, seis projetos, no valor de R$
634,8 mil. O BNB levou em consideração, entre alguns critérios,
o nível de organização das entidades proponentes, o impacto social dos projetos, regularidade ﬁscal das entidades e abrangência geográﬁca. A relação dos projetos selecionados está disponível em www.bnb.gov.br/informes-socioambientais.

DÓ MENOR

DIVULGAÇÃO

As eleições para o Sindicato
dos Médicos do Ceará acontecerão em fevereiro e vai ter
chapa de oposição ao atual
presidente, o bolsonarista Edmar Fernandes. A médica obstetra Liduína Rocha inscreveu
chapa, tendo como vice o infectologista Roberto da Justa.

SOBE
ALERTA
dos médicos para a
necessidade de se
reforçar medidas de
prevenção contra
a covid-19. As
próximas semanas
serão muito duras
em Fortaleza.

JALECO 
O grupo liderado por Liduina Rocha avalia que o SimecCE “se alinhou cegamente a
Bolsonaro, se esquecendo da
categoria e da população em
meio à pandemia, com direito
a negacionismo e fake news”.
Defende valorização do SUS e
da ciência contra a covid-19.

VIRTUALIZAÇÃO
Prioridade deste ano na
Agência Reguladora do Ceará
(Arce): o atendimento será totalmente virtual. “Vamos ampliar serviços via site”, diz seu
presidente, Hélio Winston.

ENORME
diﬁculdade para
acesso aos testes do
novo coronavírus.
Tanto na rede
pública quanto
mesmo pagando
na rede privada.
Isolamento em risco.

Diante de críticas por ser irmão do prefeito José Sarto, o
novo secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira,
pediu, em live, uma trégua de seis meses antes de ser avaliado. Promete diálogo e separação entre gestão e religião.
Elpídio é evangélico.

O Festival Jazz & Blues de Guaramiranga, que ocorreria no Carnaval em sua 22ª edição, anunciou adiamento para junho ou
julho próximos. Mas em fevereiro
haverá programação online gravada em Guaramiranga.

PRESENTE DE
GREGO
Cerca de 900 aprovados em concurso da Prefeitura de Jaguaribe estão
na bronca com o prefeito Alexandre
Diógenes (PSD). Ele suspendeu o
certame, cujo resultado foi homologado pela gestão anterior, alegando
não ter verba para pessoal.

DESCE

TRÉGUA CULTURAL

PAPO LEGAL

NO ITAPERI
Núcleo de Línguas da Uece inscreve, até dia 20, para seleção aos cursos de Alemão, Espanhol, Francês,
Inglês, Italiano, Japonês e Português. Candidato deve ter concluído
o Ensino Fundamental II. Inscrição
pelo site http://www.uece.br/nucleodelinguasitaperi/).

O Hospital Geral Dr. César
Cals conta com um novo
canal de comunicação para
quem deseja entrar em contato com o Banco de Leite
Humano da unidade. Mulheres interessadas em fazer a
doação podem receber informações pelo Whatsapp
(85) 88199912.

200

mil mortes por covid-19 já
registra o Brasil. Pêsames às
famílias que perderam seus
entes.

NADA OTIMISTA
A Abrasel do Ceará, entidade que congrega donos de
bares e restaurantes, está
sob nova direção. Assumiu
Taiene Righetto, com três
anos de mandato. Ele não
esconde. Teme, neste clima
de pandemia da Covid-19,
mais pontos fechando e mais
desemprego.

HORIZONTAIS_
A vereadora Ana Paula (PDT) deu entrada num requerimento criando a Frente Parlamentar
pela Imunização Contra a Covid-19 em Fortaleza. Objetivo é colaborar com a Sesa próvacinação rápida e, também, ﬁscalizar ações. /// O Senai do Ceará está oferecendo 3.854

vagas para cursos presenciais, em todas as unidades, e na modalidade Educação a Distância
(EAD). Interessados podem obter mais informações pelo (85) 4009-6300. /// Só lembrando:
“Se perder a peleja, Bolsonaro vai querer dar uma de Trump em 2022?”
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O POVO+ e Vida
Simples ﬁrmam
parceria

CHARGE \ Clayton

| AUTOCUIDADO E BEM-ESTAR |
O POVO+, primeira plataforma
multistreaming de conteúdo da
América Latina, ﬁrmou parceria com a revista Vida Simples e seus conteúdos estarão
disponíveis na plataforma do
OP+. A parceria se deu em consonância com o propósito do O
POVO em trazer “conteúdos de
alta capacidade reﬂexiva e que
levassem para dentro da sociedade uma percepção multifacetada sobre diferentes temas
em diferentes áreas de conhecimento”, esclarece o diretor de
Estratégia Digital no Grupo de
Comunicação O POVO, André
Filipe Dummar.
O primeiro conteúdo publicado
é a matéria “Saiba Recomeçar”,
reportagem de Sibele Oliveira,
com ilustrações de Marcella
Briotto, já disponível na plataforma. A reportagem original
da revista ganhou uma versão
digital com novos conteúdos,
entre eles uma galeria de livros
sobre o tema abordado, vídeos
complementares e infográﬁco.
Todo conteúdo da Vida Simples passará pela curadoria das
editoras do OP+, as jornalistas
Fátima Sudário e Regina Ribeiro, o que torna a experiência do
leitor ainda mais envolvente,
com uma abrangência na visão

de mundo.
“Ser, conviver e transformar”
são os três pilares da revista
Vida Simples, publicação focada em conteúdos voltados
para o autoconhecimento e
bem-estar. O ser é abordado
como “eu comigo”, é o autocuidado, o olhar para si antes
de olhar para o outro. O conviver diz respeito a como eu
interajo com o outro de acordo
com as minhas experiências e
emoções. E o transformar, é
o reﬂexo no mundo de como
“eu lido comigo e com o outro”,
explica a CEO da Vida Simples,
Luciana Pianaro.
A Vida Simples é composta,
além da revista impressa, por
conteúdo digital, conteúdo
educacional com cursos e aulas, eventos, encontros com a
comunidade e troca de experiências. Sua principal bandeira
é a defesa de que “se pode ter
uma vida simples” neste mundo
complexo. “Ter uma vida simples não signiﬁca que sua vida
será simplória, independente
da sua condição social. A Vida
Simples hoje não é mais uma revista, é uma grande plataforma
de conteúdo em autoconhecimento e bem-estar”, deﬁne Luciana. (Cristina Brito)

TÁBUA DAS MARÉS
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8h10min / 0,7 metro

 MARÉ ALTA
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