2 FAROL

WWW.OPOVO.COM.BR

QUINTA-FEIRA

FORTALEZA - CEARÁ - 6 DE MAIO DE 2021

FALE COM O ELIOMAR: ELIOMARDELIMA@OPOVO.COM.BR | BLOGDOELIOMAR.COM.BR

ESTA COLUNA É PUBLICADA DE SEGUNDA A SÁBADO

ELIOMAR DE LIMA

COVID-19: UFC LANÇA A CAMPANHA MAIO SOLIDÁRIO

C

om o objetivo de arrecadar cestas básicas para beneﬁciar famílias de estudantes vulneráveis e colaboradores terceirizados, a Universidade Federal do
Ceará acaba de lançar a campanha “Maio Solidiário”. Projeto conjunto da Reitoria, do Cerimonial e
da Coordenadoria de Comunicação e Marketing, a
estratégia vai se estender até o dia 31 deste mês. O ponto de coleta é o salão nobre da reitoria (Avenida da Universidade, 2853,

FRANGO NO PRATO

Benﬁca), e as doações podem ser feitas no horário das 8 às 18
horas. Os segmentos beneﬁciados com a campanha, segundo o
reitor Cândido Albuquerque, serão dois: os terceirizados lotados
em serviços gerais e jardinagem (367 trabalhadores) e alunos
socioeconomicamente vulneráveis que recebem auxílio-moradia
para ajudar nas despesas com habitação (350). Campanha desse tipo, nesta pandemia, sem sombra de dúvidas, merece todo o
apoio. Venha de que lado vier.

PAPO COM
CAMILO

DEIVYSON TEIXEIRA

Com a meta de garantir almoço
especial, domingo que vem, para
cerca de 8.400 mães que vivem em
situação de vulnerabilidade social,
a Aurora e a Cufa Ceará distribuirão
28 toneladas de frango. Mães de 50
favelas, situadas em 20 municípios,
serão contempladas.

SOBE
GOVERNO
BOLSONARO,
que liberou
calendário de
pagamento do
13º salário dos
aposentados.
Agenda positiva
nesta pandemia.
Ufa!

NO BATENTE
O economista Célio Fernando já assumiu o cargo de secretário-executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil. “Nosso foco
será tratar as dimensões do Estado
no pós-pandemia. Vamos buscar
superação, após a crise sanitária”,
afirma ele.

DESCE
MAU HUMOR.
Se já estava
intolerante, eis que
o Brasil, agora com
a morte do ator
Paulo Gustavo, ﬁcou
muito, muito azedo.
Agh!!

CORAÇÃO DIVIDIDO
Se Lula for mesmo candidato a
presidente em 2022, o ex-senador
Eunício Oliveira, presidente regional do MDB, disputará a vaga de
senador. O problema: o MDB quer
oposição ao PDT e pode apostar no
Capitão Wagner, bolsonarista, para
o Governo.

FLOR SEM ESPINHOS
As floriculturas cearenses estimam vendas superiores a
20% neste ano turbinadas pelo Dia das Mães. O segmento,
em clima de espinhos por causa da pandemia da Covid-19,
está otimista e espera desabrochar o cofre.

SEM FIM DA LINHA

O governador Camilo Santana (PT) será o entrevistado de
hoje do programa O POVO no
Rádio, da Rádio O POVO/CBN,
que tem como âncora o jornalista Jocélio Leal. Entre vários
assuntos, o processo de flexibilização da economia neste
clima de pandemia da Covid-19

Representantes da Federação dos Táxis Intermunicipais do Ceará querem
a aprovação da lei que regulamenta o
serviço no âmbito do Estado. A categoria faz corpo a corpo junto aos deputados. O problema é a bancada ligada ao setor do transporte, que barra o
assunto.

SEM FIM DA LINHA 
DOSE DUPLA
O Grupo Ypióca está doando
500 mudas de plantas nativas
para a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).
A ação faz parte das comemorações dos 175 anos dessa marca de cachaça e também festeja
os 295 anos de Fortaleza.

Sem a regulamentação, taxistas intermunicipais dizem que estão sofrendo com multas aplicadas pela
Agência Reguladora do Estado (Arce).
Na próxima semana, o caso será tratado com o presidente da agência,
Hélio Winston, iniciativa de Acrísio
Sena (PT).

SONRISAL

6,81

bilhões foi a arrecadação total
registrada pela Secretaria da
Fazenda no período de janeiro
a março último. Foi avaliado
como bom, mesmo com a pandemia no meio.

O Centro Municipal de Artesanato da
Praia de Morro Branco, em Beberibe,
que foi bastante danificado pelas fortes chuvas do final de março, passou
por reparos. Só que no último fim de
semana, com as chuvas, eclodiram os
mesmos problemas. Que reparos foram esses?

HORIZONTAIS_
A Secretaria do Meio Ambiente do Estado recebe documentação de candidatos
do cadastro de reserva do Programa Agente Jovem Ambiental. Pelo site www.
sema.ce.gov.br até segunda-feira. /// Mais de 1.000 pacientes do Hospital Regional
Unimed já utilizaram o capacete Elmo (respiração assistida), com resultados

expressivos e intubações evitadas. /// General Pazuello, ex-titular do MS,
deixa, a cada dia, o Exército de farda justíssima. /// A Assembleia Legislativa
retorna hoje, às 9h, com sessões plenárias híbridas (presencial e virtual). /// Só
lembrando: “E aí, Bolsonaro, vai ou não tomar a vacina?”.
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DECISÃO INÉDITA

Justiça cassa chapa
completa de candidatos
a vereador do PSD, em Croatá
O Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará (TRE-CE) cassou ontem
toda a chapa dos candidatos a
vereador pelo PSD em Croatá
(CE), nas eleições de 2020. Dentre estes está o vereador eleito
José Mario Alves Pereira, o Zé
Mário da Repartição. A decisão
atende a uma ação proposta
pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). A defesa do partido
já apresentou recurso. Segundo o MPE, esse é o primeiro

CHARGE \ Clayton

caso de cassação de uma lista
inteira por fraude à cota de gênero no Ceará. De acordo com
a denúncia, que já havia sido
julgada procedente em primeira instância, o PSD teria fraudado a lista de seus candidatos
à eleição proporcional, cuja
participação feminina deve
corresponder a um percentual
mínimo de 30%, conforme exigido pela Lei nº 9.504/97. (Maria Eduarda Pessoa)

EM 60% DOS CASOS

Uso do capacete Elmo
reduz necessidade de intubação
Criação cearense, o capacete
Elmo é um equipamento de
respiração artificial não invasivo que tem sido utilizado
no tratamento de pacientes
com quadro leve ou moderado de Covid-19. Experiências
tanto na rede pública quanto em hospitais privados do
Ceará têm mostrado que o
Elmo reduz a necessidade de
intubação. Tanto no Hospital
Unimed quanto no Hospital
de Messejana e no Hospital
Estadual Leonardo Da Vinci

(HELV), em cerca de 60% dos
casos a intubação foi evitada.
No caso do Hospital Unimed,
desde que o capacete começou a ser utilizado, cerca de
mil pacientes fizeram uso do
equipamento. Até o último dia
30 de abril, 588 deles (aproximadamente 60%) apresentaram melhora no quadro respiratório e não chegaram a
necessitar da intubação. Esse
resultado foi divulgado ontem pela Unimed Fortaleza.
(Gabriela Custódio)

TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

AMANHÃ

 MARÉ ALTA

 MARÉ ALTA

1h11min / 2,2 metros

 MARÉ BAIXA
7h08min / 1,0 metro

 MARÉ ALTA
13h32min / 2,2 metros

 MARÉ BAIXA
19h35min / 0,8 metro

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

LUA

2h05min / 2,3 metros

 MARÉ BAIXA

Minguante
atual

Nova
11/5

Crescente
19/5

Cheia
26/5

8h01min / 0,8 metro

 MARÉ ALTA
14h25min / 2,3 metros

 MARÉ BAIXA
20h21min / 0,7 metro
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Temperatura
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Temperatura
Mínima

Parcialmente
nublado

30⁰C

22⁰C



