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TRANSPOSIÇÃO: OBRA NADA FRANCISCANA E COM MORTES

E

m menos de um ano, dois acidentes com rompimentos nas obras de
transposição do rio São Francisco em território cearense. O mais
recente, ocorrido na última segunda-feira, registrou três mortes e
um ferido na Barragem de Atalho, município de Brejo Santo (Cariri). As vítimas atuavam nos testes operacionais da tomada d’água do
reservatório. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. O

REFLEXÕES

rompimento de uma tubulação ocorreu quando eram realizados testes no sistema da barragem e expôs certa fragilidade técnica do projeto. O Ministério do
Desenvolvimento Regional liberou nota sobre o caso, informando que uma perícia
para averiguar causas e responsabilidades será feita, o que é o lógico, mas sem
dizer que prejuízos terá o Ceará. Nessa hora, nenhum bolsonarista aparece para
ser o pai da obra. Valei-me, São Francisco!

ACERVO DE LEITOR

Presidente da Unimed Fortaleza,
Elias Leite, avisa: Ceará está atrasado um mês em relação ao Amazonas. Ou seja, o pior está por vir.
A se confirmar a previsão, será
que os parlamentares cearenses
contrários às medidas do governo
estadual farão mea culpa?

ACORDA, GENTE!

TÁ BOM!

A Associação dos Conselheiros Tutelares do Ceará está
repassando EPIs (máscaras
e álcool em gel) para todos
os conselhos tutelares. Mas
apenas 30% desse contingente fez a retirada do material.
“A Covid-19 está em alta”,
alerta Eulógio Neto, presidente da entidade.

O senador Luiz Girão (Pode)
diz, em nota para a coluna, que
não assinou a CPI para apurar
postura do governo Bolsonaro
com relação a Manaus, porque
queria apuração abrangente,
incluindo problemas dos Estados “para não servir apenas de
palanque ideológico”.

RESGATE
Equipe da CNN Brasil encontra-se em Fortaleza nesta semana gravando para o programa CNN Séries Originais,
apresentado aos domingos por
Evaristo Costa. Fez uma série
de entrevistas com policiais e
gente da imprensa que acompanhou o caso do furto ao BC.

CONCURSO

SEM TURISTA
INSENSIBILIDADE
A sensibilidade para a arte de gestores da UFC e da Prefeitura produziu o “cancelamento”
de obra cinética de Sérvulo Esmeraldo, que depende do espaço livre para causar sensações. Acabou encoberta pela parada de ônibus da entrada do Campus do Pici

Permissionários de lojas
instaladas na praça de alimentação do aeroporto de
Fortaleza calculam queda da
ordem de 60% nas vendas.
Nesta época, o movimento, em ritmo de Carnaval, já
estaria incrementado ali em
quase 90%.

VAI PASSAR...
Em plena pandemia da Covid-19, há empresários que
não temem o futuro e apostam
no mercado. Nesta semana,
Assis Cavalcante, CEO de Óticas Visão, inaugurou uma loja
no North Shopping. “Nós acreditamos que tudo isso vai passar”, diz o empresário.

SOBE
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ORAÇÕES

DESCE

CEARÁ
o primeiro clube de futebol
proﬁssional do Brasil a receber o
Greate Place to Work (GPTW), que
aponta as melhores empresas para
se trabalhar no Brasil.

DESMATAMENTO
Segundo a diretoria de Meio
Ambiente da Organização Mundial
da Saúde, 70% dos últimos surtos
epidêmicos começaram com o
desmatamento.

Conselho Regional de Corretores de Imóveis abriu concurso.
Oferece três vagas imediatas e
15 de cadastro reserva para o
cargo de agente fiscal, que exige nível superior, com salário
inicial de R$ 2.535. Pelo site do
https://www.idib.org.br até às
23h59min do dia 22 de março.

Está enfrentando a Covid-19
o ex-deputado federal e ex
-presidente estadual do PP,
Padre José Linhares. Segundo
seus amigos, vem se recuperando bem e sob muitos cuidados, pois está com 90 anos.

As micro e empresas de pequeno porte que fizeram opção pelo
Simples Nacional até o prazo legal de 29 de janeiro, têm até o dia
15 para regularizar pendências.
Tudo exclusivamente pela internet e no site: www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

HORIZONTAIS_
A rede de sorveteria Frosty vai abrir, até março, 10 novas lojas. Na lista, uma
em Teresina (PI) e outra em Mossoró (RN). /// A Fetrans, pilotada por Chiquinho
Feitosa, instalará neste ano uma unidade do Sest-Senat em Caucaia (RBF). ///

Aeris Energy, líder na fabricação de pás eólicas no Brasil, que opera no Pecém,
fechou 2020 com lucro líquido de R$ 113 milhões. /// Só lembrando: “E aí, adeus
Mourão na chapa de Bolsonaro em 2022?”

CHARGE@OPOVO.COM.BR

NOVA GESTÃO

Chapa 1 vence eleição do
Sindicato dos Médicos do Ceará;
oposição questiona resultado
A chapa 1 “Seguir Avançando”
ganhou eleição do Sindicato
dos Médicos do Ceará, ontem,
10. Os vencedores comandarão a entidade pelo próximo
triênio, que se estende de 2021
a 2023. O presidente será Leonardo Alcântara, ex-diretor
ﬁnanceiro do Sindicato e a
vice-presidente, Daniele Oliveira Barros, médica anestesista nas iniciativas privada e
pública. O POVO apurou que
a chapa vencedora ganhou a

CHARGE \ Clayton

disputa por uma diferença de
265 votos. A chapa 2 “Médicos
e Médicas em Defesa da Vida,
da Ciência e do SUS” questionará judicialmente o resultado. Em nota, os candidatos
sustentam que a eleição foi
“explicitamente precária” e
“frágil”, com “falhas evidentes e numerosas”. Quatro mil
proﬁssionais estavam aptos a
votar na eleição deste ano, que
ocorreu de duas forma virtual
e presencial. (Leonardo Maia)

4 VOTOS CONTRA E 1 A FAVOR

STF decide nesta hoje sobre
direito ao esquecimento
O Supremo Tribunal Federal
(STF) adiou ontem, 10, a conclusão do julgamento sobre
o reconhecimento do direito
ao esquecimento. A questão
trata do uso da imagem de
pessoas envolvidas em casos de grande repercussão
em programas de televisão.
Até o momento, o placar da
votação está em 4 votos a 1
contra o reconhecimento do
direito. Após a manifestação
dos primeiros ministros que
votaram, a sessão foi suspensa e será retomada hoje,
11. Primeiro a votar, o relator,

ministro Dias Tooli, rejeitou
o reconhecimento ao direito.
No entendimento de Tooli, o pretenso direito ao esquecimento não é compatível
com a Constituição. Segundo
o ministro, a liberdade de expressão não perde seu valor ao
longo do tempo. Ontem, os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Rosa Weber também acompanharam o
relator. O ministro Edson Fachin votou a favor, mas entendeu que a questão deve analisada em cada processo que for
julgado. (Agência Brasil)
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