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CAMILO, O LOCKDOWN E O INIMIGO Nº 1
governador Camilo Santana anunciou, ontem à noite,
em live, isolamento rígido por 14 dias em Fortaleza e recomendou o mesmo em municípios em situação grave
pelo avanço dos casos da Covid-19. Ele não chamou a
medida de lockdown, como ocorre em outros Estados.
Uso de um eufemismo para não assustar, mas deixou
claro em sua fala que o cenário é “gravíssimo”. A rede hospitalar com

O
STARTUPS

mais de 3 mil leitos já disponibilizados não aguenta o tranco. Ele deixou claro que a única alternativa é a vacinação e que luta por vacina a
qualquer custo. Ao lado do prefeito José Sarto, de Fortaleza, e do secretário estadual Dr. Cabeto, fez um apelo à população para que apoie
o isolamento. Mas o fundamental foi sua pregação por união de todos,
independente de matizes políticos. Tem razão Camilo ao deixar claro:
o inimigo número um de todos no momento é a pandemia.

MAURI MELO

Vem aí a Startup Ceará 2021,
evento do Sebrae. Durante este
mês, o órgão promoverá seminários regionais remotos com
as faculdades cearenses, objetivando difundir planos de negócios das startups entre universitários.

SOBE
MARÇO AZUL,
campanha
que objetiva
conscientizar sobre
os riscos do câncer
colorretal (CCR) no
País. Previna-se.

XÔ, ASSÉDIOS!
O presidente de TRE/CE, desembargador Haroldo Máximo,
instituiu a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio
Moral e do Assédio Sexual no
âmbito do tribunal. Por meio da
Portaria nº 98/2021. Terá como
presidente o juiz auxiliar Flávio
Vinícius Bastos.

DESCE
PAULO GUEDES
dizendo que se
nada for feito para
mudar o rumo
da economia, o
País pode virar
uma Argentina ou
Venezuela. Ele é o
ministro da área.

CONSELHEIRO
O advogado Rafael Duarte Sá é o
mais novo membro do Conselho
da Agência Reguladora do Ceará
(Arce). Rafael é ex-secretáriogeral da Comissão de Estudos
Constitucionais da OAB e filho do
ex-prefeito Edson Sá (PDT), derrotado em Aquiraz (RMF).

TERCEIRA EDIÇÃO
Até 20 de março, chega às livrarias virtuais e físicas, a
terceira edição do livro “O Direito ao Silêncio no Processo
Penal - Uma abordagem sobre o Princípio Nemo Tenetur
se Detegere”. Do promotor de justiça e professor universitário Marcus Renan. Imperdível.

HORIZONTAIS_
Régis Dias, ex-secretário estadual, aderiu, como colaborador, ao PDV do Sebrae. Mas não vai
se afastar agora. /// Há hotéis da orla de Fortaleza avaliando se dá para suspender reservas
temporariamente. Até que a pandemia baixe. /// O general Júlio Lima Verde toma posse hoje, 15h,

PELEJA IMORTAL

É MESMO?

Já recuperado da Covid-19, o empresário Pio Rodrigues retomou a
campanha por cadeira da Academia Cearense de Letras que foi de
Paulo Bonavides. Também Denise
Cavalcante, professora do curso de Direito da UFC e mulher do
construtor Luciano Cavalcante.

Líderes empresariais se dizem
impressionados com cenas da
visita do Bolsonaro ao Ceará. Alguns até admitem que o governo
perdeu a condição de gerir a crise da saúde no País. O receio era
a decretação do lockdown, o que
acabou acontecendo para a Capital, anunciado ontem à noite.

MIRA FEMININA
A Adepol oferecerá, dia 7 próximo,
um curso de tiro para as delegadas
filiadas. O curso integra atos da
entidade alusivos ao Dia Internacional da Mulher. Vanessa Paiva,
inspetora da Polícia Civil do Ceará,
ministrará o curso (inscrições na
Adepol ou de forma remota).

É DE CASA
Gente forte do ramo imobiliário
local, que já não tem do que reclamar, ficou impressionada com
o financiamento dado ao senador
Flávio Bolsonaro para a compra
de mansão no Lago Sul. Se todos
recebessem a mesma confiança
dos bancos, o mercado bombava
ainda mais.

INIMIGO DA HORA
Diferente dos vereadores e deputados bolsonaristas que não
poupam a Prefeitura de Fortaleza e Governo, estão em alta os
prefeitos de Maracanaú, Caucaia, Juazeiro e São Gonçalo,
com seus gestores de viés bolsonarista. Agem sem politicagem
nessa pandemia.

MOLECAGEM
O cantor Falcão, em sua irreverência, retweetou a seguinte
frase da moléstia: “Eu não desejo a morte de ninguém. Inclusive, no caso do presidente da
República, podem enterrá-lo
vivo mesmo.”

virtualmente, como presidente do Instituto do Ceará. Tendo na vice, Ezio de Souza. /// Está de volta
a Agência UFC de Notícias, com matérias especiais. Ótimo espaço para difundir o que a Instituição
faz no plano das pesquisas. /// Só lembrando: “Em 2020, depois da gripezinha… um pibizinho.”
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REAJUSTE

Publicado no Diário Oﬁcial
aumento do piso de agentes de
saúde para R$ 1.550 no Ceará

CHARGE \ Clayton

THIAGO GASPAR/ PREFEITURA DE FORTALEZA

14,6 MIL agentes de saúde
atuam no Ceará
Foi publicado oﬁcialmente no
Diário Oﬁcial do Estado (DOE)
reajuste no piso salarial dos
agentes de saúde do Ceará. O
novo piso é de R$ 1.550 e havia
sido aprovado pela Assembleia
Legislativa do Ceará (ALCE)
ainda em fevereiro. No DOE
de terça-feira, 2, o governador Camilo Santana (PT) ainda
deixa claro que o aumento tem
efeitos ﬁnanceiros retroativos
ao início do ano de 2021.
“Fica
estabelecido
em
R$1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais) o piso salarial proﬁssional a ser pago, a
título de vencimento, aos agentes comunitários de saúde vinculados ao Estado e regidos”,

diz o texto no Diário Oﬁcial.
A Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) destaca que o Ceará já
foi o primeiro estado brasileiro
a conceder o piso nacional e assegura o aumento salarial dos
agentes comunitários de saúde
estaduais em meio à pandemia.
De acordo com dados do Governo do Estado, cerca de 14,6
mil proﬁssionais atuam no
Ceará visitando lares levando
informações, vendo e ouvindo e
aconselhando a população sobre alimentação, saúde, educação e outros temas. Desse total,
8 mil trabalhadores são pagos
pelo Estado e o restante é disponibilizado aos municípios.
(Samuel Pimentel)

TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

AMANHÃ

 MARÉ BAIXA

 MARÉ BAIXA

1h59min / 0,4 metro

 MARÉ ALTA
8h23min / 2,8 metros

 MARÉ BAIXA
14h27min / 0,3 metro

 MARÉ ALTA
20h55min / 2,6 metros
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LUA

2h46min / 0,7 metro

 MARÉ ALTA

Cheia
atual

Minguante
5/3

Nova
13/3

Crescente
21/3

9h12min / 2,6 metros

 MARÉ BAIXA
15h20min / 0,5 metro

 MARÉ ALTA
21h52min / 2,3 metros

TEMPO EM FORTALEZA
Temperatura
Máxima

Temperatura
Mínima

Nebulosidade
variável

33⁰C

25⁰C



