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O “DIA D” DA TROCA DE MUDAS POR ALIMENTO OU RAÇÃO
ma ação socioambiental da Secretaria Estadual do
Meio Ambiente, neste ﬁm de semana, com a oferta
de mudas nativas em troca de 1kg de alimentos e/ou
1kg de ração animal, em Unidades de Conservação
estaduais, marcará o encerramento do Junho Ambiental. Segundo Artur Bruno, titular da Sema, os
parques estaduais estarão abertos, mas somente para atividades esportivas individuais ou de pequenos grupos. “Esta ação vai arrecadar

U
TROCATROCA

alimentos para pessoas carentes e ração para o Abrigo São Lázaro.
Reabriremos com ﬁscalização da PM Ambiental e dos educadores
acerca do uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento”, alerta.
Em quatro UCs, as trocas ocorrerão sábado (das 9 às 12h) e à tarde
(das 14 às 17h) e no domingo (das 9 às 12h) no Parque Estadual do Cocó
(Centro de Referência da Pe. Antônio Tomás e Viveiro do Adahil Barreto), Parque Estadual Sítio Fundão (Crato); Arie do Sítio Curió e Parque Estadual Botânico (Supermercado Atacadão).

DIVULGAÇÃO

No sábado, haverá trocas nos seguintes locais: APA da Serra de
Baturité (por Guaramiranga), APA
da Bica do Ipu, Estação Ecológica
do Pecém, APA da Serra da Aratanha, Monumento das Falésias de
Beberibe e Monumento Monólitos
de Quixadá.

SOBE
VetMóvel que, neste
ano, já realizou
21 mil ações em
favor dos pets de
Fortaleza. Hoje
atenderá no Centro
Educacional Dom
Aloísio Lorscheider
(Praia do Futuro).

XÔ, PIRATARIA!
O Sindiroupas e a Câmara Setorial da Moda lançarão amanhã, ao
meio-dia, na sede da Fiec, o projeto
1005 Ceará. Trata-se de uma ação
que visa a formação, qualificação e
criação de uma identidade do segmento de olho, principalmente, no
combate à pirataria.

DESCE

DUELO 
O MDB pode lançar o ex-senador
Eunício Oliveira para o Governo.
Avisa o deputado federal Moses Rodrigues, adiantando que seria importante para fortalecer a oposição
que já contaria com Capitão Wagner também na peleja. Tudo para
derrotar os Ferreira Gomes.

LOIRA ?
Fontes de Brasília asseguram que a deputada federal Luizianne Lins (PT) foi sondada pela alta cúpula do partido
para disputar o Governo em 2022. Com a chegada de Lula
ao Ceará, agora em julho, essa dúvida poderá ser dissipada.

Juros do cartão
de crédito, que
estão matando a
clientela. O tempo
passa, o tempo voa
e o Banco Central
não reage contra
essa agiotagem
oﬁcializada.

DA SEFAZ

74,9

A secretária da Fazenda, Fernanda
Pacobahyba, esclarece: a média de
idade no órgão é acima de 51 anos
e, por isso, muitos já tomaram
duas doses da vacina. Sobre retirada de benefícios da aposentadoria, lamentou que o Sintaf tenha se
antecipado e puxado greve.

por cento dos consumidores
cearenses têm algum tipo de
dívida. Constata pesquisa feita
pela Fecomércio entre maio e
junho deste ano. Haja empréstimo ou cheque azul...

DA SEFAZ 
Fernanda Pacobahyba adianta que
é interesse do Estado conversar
com a categoria e acredita que virá
um bom acordo. Já os fazendários
anunciaram que estão em greve
até amanhã, o que prejudica principalmente o contribuinte.

CEMITÉRIO
Quem visita o Parque de Exposições da Secretaria do Desenvolvimento Agrário fica
assustado com área próxima
aos fundos do equipamento:
um verdadeiro cemitério de
carros oficiais da pasta e de
vinculadas. O dinheiro do contribuinte foi pro brejo literalmente.

RANKING
DO CRIME

ESTÁGIO

Estudo do Ipea sobre os 120 municípios mais violentos do País
incluiu na lista Caucaia e Maracanaú em segundo e terceiro lugares, respectivamente. O
primeiro é Rio Branco, capital do
Acre. Os dados de homicídios dolosos são de 2018 e 2020.

A Agência Reguladora do Ceará
(Arce) está oferecendo 17 vagas
de estágio para universitários
em seis diferentes áreas. Entre
elas, Direito, Economia e Engenharias. As inscrições vão até
16 de julho. O edital está no site
da Arce (www.arce.ce.gov.br).

HORIZONTAIS_
Tomás Figueiredo Filho, ex-deputado estadual, integra agora equipe técnica
da Fecomércio./// O empresário Oscar Rodrigues, reitor da Uninta, vai
disputar cadeira de deputado estadual pelo MDB em 2022. /// Em Cascavel, a

Prefeitura construiu um chafariz que, há seis meses, não opera. Moradores do
Alto Luminoso (Rua Benedito Galdino Lemos) sofrem. /// Só lembrando: “Viva
São Joããããoo!!”
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STF conﬁrma
decisão que
considera
Moro parcial

CHARGE \ Clayton

I CASO DO TRÍPLEX I
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu ontem, 23, o
julgamento sobre a decisão da
Segunda Turma que declarou
a suspeição do ex-juiz federal
Sérgio Moro ao condenar o ex
-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) na ação do tríplex do
Guarujá. Por sete votos a quatro, os ministros conﬁrmaram
o entendimento de que Moro foi
parcial ao condenar o petista.
Restavam apenas os votos do
presidente da Corte, Luiz Fux, e
do decano Marco Aurélio Mello.
Com situação favorável ao
petista - sete votos a dois no
início da sessão -, o julgamento
foi retomado após dois meses
de paralisação em decorrência
de pedido de vista (mais tempo
para análise) apresentado pelo
decano.
Primeiro a votar, Mello foi
enfático na defesa do ex-juiz
da Lava Jato e seguiu a linha
dissonante que predominou
em seus 31 anos de atuação na
mais alta Corte do país, votando de acordo com a ala minoritária na leitura do habeas
corpus que compreendeu não
ter havido parcialidade Moro
ao julgar Lula.

“O juiz Sérgio Moro surgiu
como verdadeiro herói nacional e então, do dia para a noite, ou melhor, passado algum
tempo, é tomado como suspeito. E aí caminha-se para dar o
dito pelo não dito em retroação
incompatível com os interesses
maiores da sociedade, os interesses maiores do Brasil”, aﬁrmou o decano.
Marco Aurélio também fez
referência aos diálogos obtidos na Operação Spooﬁng, que
investigou o grupo de hackers
processado pelo ataque cibernético que roubou mensagens
de procuradores da Lava Jato
e do próprio Moro. Alguns ministros usaram trechos das
conversas como ‘reforço argumentativo’ em seus votos para
declarar o ex-juiz parcial.
“Dizer-se que a suspeição
está revelada em gravações
espúrias, é admitir que ato
ilícito produza efeitos, valendo notar que a autenticidade
das gravações não foi elucidada. De qualquer forma,
estaria a envolver diálogos
normais, considerados os artífices do Judiciário”, comentou o ministro. (AE)
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