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FÁBIO LIMA

VALESILÊNCIO
Izolda Cela saiu do Abolição ontem para um compromis-
so com a secretária da Proteção Social do Estado, Oné-
lia Leite. Na sede da pasta, liberou tíquetes do vale-gás 
para um bom grupo de prefeitos, com direito a conver-
sa. O ato foi todo on-line. Sem a imprensa.
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ ALTA
3h42min / 2,4 metros

  MARÉ BAIXA
10h06min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
16h07min / 2,4 metros

  MARÉ BAIXA
22h11min / 0,7 metro

AMANHÃ
  MARÉ ALTA
4h28min / 2,5 metros

  MARÉ BAIXA
10h47min / 0,4 metro

  MARÉ ALTA
16h50min / 2,4 metros

  MARÉ BAIXA
22h50min / 0,7 metro

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

MAIS PERSISTENTES

Um estudo britânico publi-
cado na última segunda-feira, 
25, na revista científi ca Nature 
Medicine, mapeou novos sin-
tomas associados à Covid-19 
longa. De um total de 62 mani-
festações clínicas, as dez mais 
frequentes são anosmia (per-
da de olfato), queda de cabelo , 
espirros, difi culdade de ejacu-
lação, redução da libido foram 
as mais relatadas, falta de ar 
quando em repouso, fadiga, dor 
torácica pleurítica, rouquidão 
e febre. Outros sintomas que 
aparecem na lista são corri-
mento vaginal, retenção uriná-
ria, vertigem, olhos vermelhos 
e dor de ouvido.

A pesquisa também apon-
ta que mulheres, mais jovens, 
minorias étnicas, pessoas com 
difi culdades socioeconômicas, 
fumantes e obesos são mais 
propensos a enfrentar o quadro.

Conforme o Instituto Na-
cional de Estatísticas Britâ-
nico, 10% dos infectados pelo 
novo coronavírus apresentam 
sintomas persistentes por 
um período de 12 semanas ou 
mais. Essa persistência tem 
recebido vários nomes, como 
Covid-19 longa ou síndrome 
pós-Covid-19. As manifesta-
ções, conforme o novo estudo, 
duram ao menos dois meses e 
não podem ser explicadas por 
diagnóstico alternativo.

Os pesquisadores da Uni-
versity of Birmingham ana-
lisaram registros de saúde 
de 2,4 milhões de pessoas no 
Reino Unido. Os dados cole-
tados entre janeiro de 2020 e 
abril de 2021, incluíam mais 
de 480 mil pacientes diag-
nosticados previamente por 
Covid-19 e 1,9 milhão sem in-
dicação de infecção. 

“Essa pesquisa valida o que 
os pacientes têm dito aos mé-
dicos e formuladores de políti-
cas durante a pandemia, que 
os sintomas da Covid-19 lon-
ga são extremamente amplos 
e não podem ser totalmente 
explicados por outros fatores, 
como fatores de risco de estilo 
de vida ou condições crônicas 
de saúde”, falou Shamil Ha-
roon, autor sênior do estudo 
e professor de Saúde Pública 
da universidade britânica, ao 
portal da instituição.

Outra descoberta associada 
à escolha de população, foi a 
de que pessoas mais jovens es-
tão mais propensas a conviver 
com os sintomas persistentes. 
Além delas, outros “grupos de 
risco” apontados foram mulhe-
res, pessoas com sobrepeso ou 
obesidade, fumantes, minorias 
étnicas e pacientes com difi cul-
dades socioeconômicas. (AE)

Leia mais sobre Covid-19 
em Cidades, página 14 

Estudo lista 
sintomas associados 
à Covid-19 longa
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Hoje, a partir das 18h, a Prefeitura abre a programação de fi m das 
férias com vários show até sábado, no Teatro São José. Na sexta, tem 

Ana Cañas interpretando Belchior. /// Uma correção. Ao contrário do 

que informamos, Lúcio Gomes, titular da Seinfra, esteve na convenção 

pró-RC, no ginásio FB. /// O Hemoce não para. Recebe a doação de sangue 

e de medula óssea (Avenida José Bastos, 3390 - (85) 3101 2296). /// Só 
lembrando: “No governo estadual vai ser assim… MAPP pra quem pode, 

obedece quem tem juízo?”

REGISTRO 
de acidentes nas 
BR’s e CE’s com 

vítimas fatais ou 
não, o que tem 

enlutado famílias 
em vários pontos 
do Estado, a cada 

semana.

REAÇÃO 
de várias entidades 

nacionais contra 
Bolsonaro, que 

ameaça questionar o 
resultado das urnas. 

Por aqui, algumas 
entidades fi cam 

caladinhas.

IZOLDA CELA CUMPRIU A PALAVRA E DEU ADEUS AO PDT

A 
governadora Izolda Cela deixou o PDT pela por-
ta da frente. Nada de fazer confusão, mas seguir 
seu estilo plácido, embora decidido, de resolver 
pendências. Ela não engoliu o fato de ter sido 
preterida no processo de escolha da candidatu-
ra pedetista ao Governo, até porque está no tro-

no e tinha a reeleição como direito. Ciro Gomes, no entanto, 
candidato a presidente em terceiro nas pesquisas, assumiu as 

conversas e, dentro do seu estilo, desagregou mais do que uniu. 
Ficar em terceiro também no Estado era demais. Confi ar em 
Izolda, cujo marido, Veveu Arruda, é petista das antigas, seria 
temeroso. Apostou em RC contra tudo - até contra os irmãos 
Cid e Ivo, e deixa o PDT em situação traumática. Quem vai so-
frer as consequências é o próprio Ciro. Cabe a Roberto Cláudio, 
que é médico, tentar fechar cicatrizes profundas para não aca-
bar também na UTI eleitoral.

ME AGUARDE!

Izolda Cela já recebeu convite 
para ingressar no PT, mas deve 
aguardar. Há uma certeza: 
pode receber quem quer que 
seja no Estado, pois está desa-
pegada de partidos. Lula, por 
exemplo, vem sábado ungir, 
no Centro de Eventos, Elmano 
Freitas para o Governo.

HORA DA DEGOLA
Izolda Cela não brinca. Só não 
conhecia seu jeito decidido, 
quem com ela não convivia. 
Exonera aliados do PDT pró
-RC, atingindo órgãos como o 
Detran e a Cagece, por exem-
plo. Vem mais por aí.

ADIAMENTO
Izolda Cela adiou uma reunião 
que teria com seu secretariado 
nesta semana. O encontro com 
a equipe ficou sem data definida 
agora, pois mexerá na equipe. 
Avaliará tudo neste clima de su-
cessão. Também a política or-
çamentária com os municípios.

DEFECÇÕES
O presidente regional do PDT, 
André Figueiredo, lamentou a 
saída de Izolda. Mas não pa-
receu surpreso. Estava, pelo 
visto, convicto de que, depois 
da convenção pró-RC, o partido 
sofreria perdas, que não fica-
rão só na governadora.

OS PARÇAS
O MDB fará sua convenção no sá-
bado próximo, com o PT, no Centro 
de Eventos. No ato, vai indicar o 
candidato a vice na chapa do pe-
tista Elmano Freitas, pré-candi-
dato ao Governo. Eunício Oliveira 
virá de São Paulo trazendo Lula 
para esse encontro.

É DE CASA
O advogado Hélio Winston foi in-
dicado por seus pares e nomeado 
pela governadora Izolda Cela para 
a presidência da Agência de Regu-
lação do Ceará (Arce). Será a 3ª vez 
que ele assume a chefia desse ór-
gão fiscalizador. Desafio: univer-
salizar o saneamento no Estado.

É DE CASA 
Hélio Winston é um dos bons 
quadros da Arce, segundo a área 
técnica do órgão. Também é ir-
mão do presidente da Assembleia 
Legislativa, Evandro Leitão, um 
dos primeiros pré-candidatos ao 
Governo pelo PDT a abrir mão em 
favor da reeleição de Izolda.

SORRIA, VOCÊ…
Na convenção do PL, domingo 
último, no Rio, que oficializou a 
candidatura de Bolsonaro à ree-
leição, dois cearenses ganharam 
lugar de destaque na foto: José 
Bardawil e Inspetor Alberto. Eles 
brigam pela indicação à vaga de 
senador do PL pelo Ceará.

BICOS & BICADAS
FHC estará com Lula para receber 
Tasso Jereissati hoje, em São Pau-
lo, no Instituto Lula. A articulação 
envolve a possibilidade de apoio 
do PT ao candidato Eduardo Lei-
te (RS), que já lançou Olívio Dutra 
para senador. Aliás, Tasso abriu 
mão de ser o vice de Simone Tebet.
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HORIZONTAIS_

Temperatura 
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31⁰C
Temperatura 
Mínima

22⁰C
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11/8



Poucas nuvens

Aponte a câmera 
do celular e 
acesse mais 
notas exclusivas 
de Eliomar 
de Lima.


