
2
WWW.OPOVO.COM.BR

SEGUNDA-FEIRA
FORTALEZA - CEARÁ - 11 DE OUTUBRO DE 2021FAROL

Temperatura 
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32⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Parcialmente 
nublado

JÚLIO CAESAR

DANÇA COM LEITÃO 

Além de ser faixa preta em jiu-jitsu o presidente da As-
sembleia Legislativa, Evandro Leitão, em suas andanças 
pelo Interior, mostrou ser hábil com as pernas:também 
de outra forma. Num barzinho de Itapipoca, o cabra mos-
trou ser um exímio dançarino.

Nova
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Crescente
13/10
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20/10

Minguante
28/10
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| INDICAÇÃO AO STF |

O presidente Jair Bolso-
naro criticou o senador Davi 
Alcolumbre por não pautar a 
sabatina de André Mendonça 
na Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado, primeira 
etapa para a análise do nome 
do ex-ministro da Justiça para 
ocupar uma vaga no Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Em entrevista coletiva no li-
toral de São Paulo, onde passa o 
feriado prolongado, Bolsonaro 
insinuou que o parlamentar es-
taria travando a apreciação por 
ter interesse em conduzir outro 
nome para a Corte. “A indicação 
é minha. Se ele quer indicar al-
guém para o Supremo (...), ele se 
candidata a presidente ano que 
vem” afi rmou Bolsonaro, que até 
agora vinha evitando criticar 
abertamente Alcolumbre.

O senador do Amapá, que 
preside a CCJ, disse na semana 
passada que ainda não pautou a 
sabatina de Mendonça por não 
haver “consenso” em torno da 
indicação. Bolsonaro, por sua 
vez, atribuiu a demora a um su-
posto jogo político por parte do 
senador. Segundo o presidente, 

o parlamentar estaria se ante-
cipando ao plenário da Casa e 
impedindo a sabatina por não 
querer dar prosseguimento à 
indicação. “Ele pode votar con-
tra, mas o que ele está fazendo 
não se faz”, reclamou.

Bolsonaro afirmou ain-
da que o parlamentar estaria 
rompendo com a boa relação 
que os dois tiveram no pas-
sado, sem retribuir inclusive 
o apoio que o presidente teria 
dado à eleição de Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG). “Está indo 
para três meses que está lá no 
forno o nome do André Men-
donça. Quem não está permi-
tindo a sabatina é o Davi Al-
columbre, uma pessoa que eu 
ajudei por ocasião das eleições 
dele (no Senado). Depois, ele 
pediu ajuda para eleger o Ro-
drigo Pacheco e eu ajudei. Teve 
tudo o que foi possível duran-
te os dois anos comigo e de 
repente ele não quer o André 
Mendonça”, disse o presidente.

Bolsonaro encaminhou o 
nome de Mendonça para apre-
ciação do Senado em julho. 
(Agência Estado)

Bolsonaro critica 
Alcolumbre por 
demora na sabatina 
de Mendonça
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Já em Fortaleza, após missão ofi cial na Espanha, o reitor Cândido Albuquerque (UFC). 
Ali, visitou a Universidade Complutense e uma fábrica de hidrogênio verde /// O Sesi/CE 
promove hoje, às 13h, em seu Instagram, uma live para comemorar o Dia Nacional de 

Prevenção à Obesidade. /// A Praça da estação, em Quixadá, se transforma amanhã na 
“Cidade da Criança”. Com muita programação para a criançada. /// Só lembrando: “E por 
falar na Semana da Criança, a infl ação, hoje reacesa no País, não é brinquedo, não!”

FORTALEZA 
que, além de estar no 
tráfi co internacional 

de drogas, virou 
ponto para circulação 

de dinheiro falso. 
A PF, quase toda 

semana, faz 
apreensão do gênero.

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MENEZES PIMENTEL, 

que virou uma 
ótima opção para 

o Dia das Crianças. 
É só agendar e 

aproveitar. 

SENADO - CAMILO GANHA APOIO DOS “COMUNISTAS” LOCAIS

S
e depender do PCdoB, o governador Camilo Santa-
na (PT) já pode encomendar terno novo para tomar 
posse como senador da República. O partido, em 
seu 15º Congresso Estadual, que foi virtual, fechou 
questão em torno do nome dele para essa vaga, 
informa o presidente reeleito da legenda, o sindi-

calista Luís Carlos Paes. “Nós estamos na base desde Cid Go-
mes e sucessivas eleições de Camilo. Vamos votar no campo de 

oposição a Bolsonaro”, explica Paes, observando, no entanto, 
que a questão relacionada ao candidato a governador, só de-
verá entrar mesmo na pauta da sigla a partir de 2022. Mas o 
respaldo a Camilo para o Senado está defi nido. Pois é, o PCdoB 
defi ne um fl anco e deixa o outro para o ano que vem, mas ob-
servadores políticos lembram que, difi cilmente, a sigla, prag-
mática, tentará o Abolição. Ocupa bons cargos na gestão esta-
dual e na Prefeitura de Fortaleza. 

ÁGUA & ESGOTO

A Agência Reguladora do Estado 
(Arce) iniciou fiscalizações para 
verificar a qualidade dos servi-
ços de abastecimento d’água e 
esgoto em quatro municípios: 
Irauçuba, Moraújo, Coreaú e Fre-
cheirinha. A ação vai se estender 
até o fim do mês.

NAS ALTURAS
Na pandemia, um setor do merca-
do chegou literalmente às alturas, 
quando veio a redução de voos do-
mésticos: as empresas de freta-
mento de aeronaves. “A TAF Avião, 
por exemplo, registrou bom saldo 
nesse período”, diz o controlador 
Ariston Filho. 

NOEL DA PADARIA
O Sindicato da Indústria da Pani-
ficação do Ceará vai lançar, dia 28 
próximo, sua campanha natalina, 
que ocorrerá de 1º de novembro a 
25 de dezembro. Nesta edição, ha-
verá o sorteio de um caminhão de 
prêmios. Mais de 40 padarias já se 
engajaram ao evento.

ALÔ, PREFEITURA!

O canal da Avenida Eduardo Girão, 
que está cheio de mato, precisa de 
boa limpeza. O apelo é feito por 
moradores do entorno. Muriçocas 
e roedores já estão sendo visto na 
área, o que não é nada bom..

INCLUSÃO SOCIAL

A Fundação Demócrito Rocha, em 
parceria com a Uece, inscreve para 
o curso de extensão “Inclusão so-
cial através do esporte”, com foco 
no esporte inclusivo. Gratuito, tem 
carga de 140 horas/aula, modali-
dade EaD, e dá certificado (fdr.org.
br/inclusaoatravesdoesporte).

INCLUSÃO SALARIAL

A Associação dos Servidores e Se-
cretários Escolares do Estado do 
Ceará (Asseec) apela ao gover-
nador Camilo Santana para que 
valorize não só os docentes, mas, 
também, a categoria. Em termos 
salariais, um grupo só observando 
quadro verde pela frente. 

EXCLUSÃO

No bairro Maraponga, a “Praça 
da MRV”, como é conhecida, é 
enorme e atrai muitas famílias 
por contar com diversas bar-
raquinhas de venda de comida 
e artesanato. Mas não tem ba-
nheiro, como demais da Cidade. 
Barzinhos do entorno salvam, 
cobrando taxa.

94
mil vagas temporárias vão 
abrir, no fim deste ano, no 
País, por conta do período 
natalino. A estimativa é da 
Confederação Nacional do Co-
mércio (CNC).

AMIGOS, AMIGOS...
Zé Airton (PT) teve muitos dos 
seus pleitos, junto ao Abolição, 
congelados. Isso, depois que 
assumiu a tese de candidatu-
ra própria ao Governo. Ele, no 
entanto, evita o enfrentamento. 
Embora a assessora do gover-
nador, Janaina Farias, esteja em 
suas bases eleitorais.
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AVISO  Jeff erson Portela assina as charges durante as férias de Clayton
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