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44 foragidos da Justiça
cearense são capturados
em outros estados

PRÉ-QUADRA
THAis MesquiTA

| 2020 | 70% estavam em estados do Nordeste
diVulGAçãO/ssPds

BARBARA MOiRA

JÚliO CAesAR

DeleGaDo pondera que preferência de estados
fronteiriços é tentativa dos criminosos de se manter ,
ao mesmo tempo, próximo e distante do Ceará.

Um total de 44 foragidos da Justiça
cearense foram capturados em outros estados do Brasil em 2020, de acordo com a
Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social (SSPDS). Os principais destinos de
fuga dos criminosos capturados foram
estados nordestinos — apenas o Piauí,
Rio Grande do Norte e Paraíba representam mais da metade dos casos. Se contabilizados todos os estados do Nordeste,
equivalem a 70% das rotas dessas fugas.
O delegado-geral da Polícia Civil do
Ceará, Marcus Rattacaso, explica que a
presença dos fugitivos entre os estados
fronteiriços é esperado pelo órgão. “Seria
uma forma de se manter distante, por ser
outro estado, mas manter-se perto por
estar nas divisas”, pontuou em nota. No
total, 12 suspeitos fugiram para estados
nas regiões Norte, Sudeste e Sul, além de
uma fuga para o Distrito Federal.
A comunicação entre os órgãos de
cada federação, segundo Rattacaso,
possibilita a agilidade nas operações.
“Quando montamos uma operação e
precisamos de apoio, esse apoio nos é
concedido de forma expressa – e a recíproca é verdadeira”, aponta.
“Esses criminosos, que geralmente
têm uma posição de destaque na escala hierárquica (de um grupo ou organização criminosa), preferem se ausentar

do Estado, pensando que, com a fuga e a
mudança de domicílio poderão agir, sem
nenhuma pressão da Polícia para capturá-los. Ledo engano, pois, com o trabalho desenvolvido e a junção das forças, é
possível localizar e recambiar ao Estado”,
detalhou Rattacaso.
Um dos casos de maior repercussão
foi a prisão de Francisco Cilas de Moura
Araújo, 44, conhecido como “Mago”. Considerado um dos criminosos mais procurados do Ceará, ele era chefe de uma
facção criminosa em Caucaia e foi preso
em um apartamento de alto padrão em
Teresina, no Piauí, em julho de 2020. Antes da captura, a SSPDS chegou a oferecer
recompensa de R$ 10 mil para quem passasse informações, mas não foi informado
se o valor chegou a ser pago.
Mais tarde, em novembro do ano passado, a Polícia capturou o funkeiro carioca Alexandre Magno Rodrigues Vieira,
conhecido como MC Alexandre Fabuloso.
O homem foi interceptado na BR-040, no
Rio de Janeiro, quando estava a caminho
de Juiz de Fora, em Minas Gerais, local
onde faria um show. Ele é suspeito de
integrar uma organização criminosa do
Ceará e chegou a divulgar “salves” (ordens a membros da facção) em que incitava homicídios contra o grupo criminoso rival. (Leonardo Maia)
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de empregos em tempo integral ou 8,8% das horas de trabalho
em todo o mundo foram perdidos durante a pandemia, segundo
a Organização internacional do Trabalho (OiT)

1,479


trilhão de reais a arrecadação de impostos e contribuições
federais em 2020 - a cifra é o pior resultado anual desde 2010

Funceme prevÊ cHuvas atÉ amanHã
O primeiro dia útil da semana começou com chuva em Fortaleza. As
precipitações de janeiro ainda são consideradas pré-quadra chuvosa. As chuvas
de ontem, 25, foram ocasionadas por nuvens sobre o Ceará e grande parte do
Nordeste, formadas por influência da borda norte do Vórtice Ciclônico de Altos
Níveis posicionado sobre a Bahia. O Ceará segue com condições favoráveis de
chuva em todas as macrorregiões até amanhã, 27, segundo a Fundação Cearense
de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
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Biden veta entrada de
viajantes do Brasil

China libera insumos
para vacina do Butantan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou ontem, 25, uma ordem executiva que restabelece a restrição de entrada no país de passageiros do Brasil. A medida suspende o efeito
da decisão tomada por seu antecessor, Donald
Trump, que dois dias antes de deixar o cargo
derrubou a proibição de entrada de viajantes do
País. A medida assinada por Biden passa a valer
hoje, 26, no mesmo dia em que a ordem assinada por Trump com a liberação de entrada estava
prevista para entrar em vigor. Não há prazo para
a proibição ser revogada. A ordem assinada por
Biden cita a variante brasileira de coronavírus.
“Com base nos acontecimentos em relação às
variantes e à propagação contínua da doença, o
CDC (Centro de Controle de Doenças) reexaminou
suas políticas sobre viagens internacionais”, diz
o texto da medida. (AE)

O envio dos insumos necessários para a produção
do próximo lote de doses da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e pelo Instituto Butantan, foi aprovado pelo governo chinês
e deve ser realizado nos próximos dias. Nas redes
sociais, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB),
disputaram o protagonismo na liberação da matéria-prima. O impasse diplomático ameaçava a
imunização no Brasil. “Embaixada da China nos informou que a exportação dos 5.400 litros de insumos para a vacina Coronavac”, escreveu Bolsonaro
no Twitter. 5,4 mil litros de insumos são suficientes
para 5 mi de doses. O instituto já havia demonstrado preocupação com a possibilidade de ficar sem
ingrediente ativo para dar continuidade à fabricação da vacina. Os insumos já importados terminarão no fim deste mês. (AE)
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Faustão vai Deixar Globo

Doria reúne ex-presiDentes

inFluencer relembra períoDo na uti

uma era no entretenimento da TV brasileira terminará no final
deste ano. Assim que vencer seu contrato com a Globo, em
dezembro, o apresentador Fausto silva deixará de ocupar seu
posto à frente do domingão do Faustão, no ar desde 1989. uma
nova programação terá início em janeiro de 2022. A notícia foi
confirmada pela própria Globo. (ae)

No dia em que são Paulo comemorou 467 anos, o governador
João doria (PsdB) reuniu os ex-presidentes José sarney,
Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer para um ato
simbólico de vacinação contra o coronavírus. “Não é um
encontro político, mas institucional. A favor da vida e da vacina”,
disse o governador no evento em defesa da imunização. (ae)

A influenciadora Thaynara OG desabafou em suas redes sociais
sobre uma cirurgia plástica que a levou à uTi em 2020. No
depoimento, a maranhense disse sentir vergonha, mas percebeu a
necessidade de falar sobre o tema após o falecimento da
influenciadora digital de Juazeiro do Norte, liliane Amorim, no último
domingo, 24, após passar por procedimento estético similar.

