2 FAROL

WWW.OPOVO.COM.BR

QUARTA-FEIRA

FORTALEZA - CEARÁ - 10 DE MARÇO DE 2021

FALE COM O ELIOMAR: ELIOMARDELIMA@OPOVO.COM.BR | BLOGDOELIOMAR.COM.BR

ESTA COLUNA É PUBLICADA DE SEGUNDA A SÁBADO

ELIOMAR DE LIMA

CASTANHÃO RECEBE ATÉ AMANHÃ ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO
chegada das águas do rio São Francisco (saiu de
Missão Velha, na Região do Cariri, para o açude
Castanhão, no Vale Jaguaribano) virou um belo
espetáculo. Ontem, faltavam 32 quilômetros para
o ﬁm do percurso, que faz essas mesmas águas
variarem de velocidade, de acordo com os trechos
de rio irregulares. A oscilação ﬁca entre 15 e 30 quilômetros por

A
BUROCRACIA

hora, de acordo com o secretário dos Recursos Hídricos do Estado, Francisco Teixeira. Ele estima que, no meio desse caminho,
há um certo obstáculo: a barragem Santana, o que pode atrasar
a chegada dessas águas e isso só ocorrer até amanhã. Para quem
esperou décadas por esse benefício, um dia a mais não vai pesar.
Depois é vir dar o ar da graça franciscana na Região Metropolitana de Fortaleza.

ROSINEI COUTINHO / SCO / STF

Há muita reclamação entre servidores sobre a liberação de pensões
no prazo de um mês como promete a Cearaprev. Por causa da tal da
burocracia que emperra no âmbito
da Procuradoria Geral do Estado,
com uma série de exigências.

SOBE
HOSPITAL SÃO
JOSÉ,
com plantão
psicológico para seu
pessoal e familiares
de pacientes ali
internados com
Covid-19. Ah, se
estendesse para a
comunidade....

BOLSA ELEITORAL
O Brasil vem perdendo mais de
mil pessoas por dia com a Covid-19 e o mercado, por isso, nem
pisca. Quando o Lula fica livre de
condenações de Moro, a bolsa cai
e tudo vira um tremendo alvoroço. Eis um País que não é, de fato,
para amadores.

DESCE
SÉRGIO MORO
que, com a decisão
do ministro
Edson Fachin
(STF) anulando
condenações de
Lula, ﬁcou um
ex-juiz federal nu.
Agora em todos os
sentidos.

DISPUTA
SUPERIOR
A eleição da nova diretoria da
Adufc-Sindicato ocorrerá nos
dias 6,7 e 8 de abril e as chapas já
estão sendo definidas. Bruno Rocha tentará a reeleição e terá um
adversário de peso pela frente: o
ex-reitor Henry Campos.

PLEBISCITO 
Para alguns observadores, a decisão do ministro Edson
Fachin anulando condenações de Lula ajudará Bolsonaro
em 2022. O presidente terá assim condições de unir a direita e transformar o pleito futuro num plebiscito.

SAUDADE

43

A morte de João Pratagil, um
dos pesquisadores mais respeitados da Embrapa Agroindústria Tropical, foi, sem
sombra de dúvidas, um baque
entre devotados pelo agronegócio e seus avanços nas últimas décadas. Foi mais uma
vítima da Covid-19.

por cento do total de doações de sangue obtidas pelo
Hemoce ano passado foram
realizadas pelas mulheres.

DESAFIOS EM...
Organizada por Aziz Tuffi e
Dawisson Belém, docentes da
UFMG, a Coleção Desafios Globais será lançada hoje, às 10
horas, pelo www.youtube.com/
DRIUFMGGoesGlobal.. Dawisson foi articulista do O POVO.

VACINA & MITOS
“Vacinas: mitos e verdades”
é tema da palestra que abre
hoje, às 9h30min, em formato virtual, os Encontros
Universitários. O presidente
da Sociedade Brasileira de
Imunizações (SBIm), Juarez
Cunha, falará em ato a ser
aberto pelo reitor Cândido
Albuquerque (UFC).

CONCURSO
… COLEÇÃO
A Coleção pretende discutir,
por meio de seus seis tomos
e mais de duas mil páginas,
desafios contemporâneos em
diferentes macrorregiões do
planeta – África, América do
Norte, América Latina, ÁsiaPacífico, Europa e Índico.

O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) inscreve para
concurso do Ministério da
Economia. São 100 vagas
imediatas e 490 de cadastro
reserva (níveis médio e superior). As inscrições (http://
www.idib.org.br) vão até às
23h59min de domingo.

HORIZONTAIS_
Aquiraz (RMF) comemora, de forma virtual, a festa do seu padroeiro, São José de Ribamar.
Até dia 19 próximo. /// Arthur Lira dando declaração a favor de Lula revela, mais uma vez,
que o Centrão pensa longe. /// Termina hoje o prazo de pagamento da segunda parcela do

IPVA 2021, lembra a Sefaz. /// A Rede Cuca promove, até sábado, a I Semana Girl Power. No
formato on-line, sempre às 20h, pela Juv.Tv, dando voz às mulheres e suas reﬂexões. /// Só
lembrando: “E aí, Camilo, com Lula livre, dá para conciliar com os Ferreira Gomes?”
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FISCO

Receita oferece nova forma
de obtenção da cópia do IR
A Receita Federal passou a
oferecer, a partir de ontem, 9,
uma nova forma de obter a cópia da última Declaração do Imposto sobre a Renda Pessoa Física (DIRPF). O documento facilita
o preenchimento da declaração
de 2021 e pode ser acessado por
meio de Dossiê Digital de Atendimento (Processo Digital), no
Centro Virtual de Atendimento
(e-CAC) da Receita. Até então, o
serviço de cópia da declaração
pelo e-CAC estava disponível

CHARGE \ Clayton

apenas para quem tivesse certiﬁcado digital (uma espécie de
chave eletrônica). Com a iniciativa, será possível também
solicitar a cópia apenas com o
login e senha. No e-CAC, basta
acessar o sistema de Processos
Digitais (e-Processo) e clicar em
Abrir Dossiê Digital de Atendimento, escolher a área de concentração Cópia de Documentos
e selecionar o serviço Obter cópia da última DIRPF entregue.
(Agência Brasil)

VEÍCULOS

2ª parcela do IPVA
pode ser paga até hoje
Cearenses proprietários de
veículos não isentos devem se
atentar para o prazo do pagamento da segunda parcela do
Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA)
2021. Os motoristas devem
emitir o boleto de pagamento
pelos aplicativos Ceará App e
Meu IPVA ou no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE) e
realizar o pagamento até hoje,
10. As seguintes entidades ﬁnanceiras estão autorizadas
a receberem o pagamento
do boleto: Caixa Econômica,

Bradesco, Banco do Brasil (BB),
Banco do Nordeste do Brasil
(BNB), Santander, Itaú, além
das casas lotéricas. Como forma de facilitar e fornecer outra alternativa aos cearenses,
a segunda parcela do IPVA de
2021 poderá ser quitada ainda
por meio de cartões de crédito
vinculados ao Banco do Brasil
ou Bradesco. Motoristas ainda
terão três outras prestações do
imposto que deverão ser pagas
nos dias 12 de abril, 10 de maio
e 10 de junho. (Alan Magno, especial para O POVO)

TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

AMANHÃ

 MARÉ ALTA

 MARÉ ALTA

3h02min / 2,3 metros

 MARÉ BAIXA
8h53min / 0,8 metro

 MARÉ ALTA
15h17min / 2,4 metros

 MARÉ BAIXA
21h21min / 0,5 metro

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

LUA

3h48min / 2,4 metros

 MARÉ BAIXA

Minguante
atual

Nova
13/3

Crescente
21/3

Cheia
28/3

9h39min / 0,7 metro

 MARÉ ALTA
16h02min / 2,6 metros

 MARÉ BAIXA
22h02min / 0,4 metro

TEMPO EM FORTALEZA
Temperatura
Máxima

Temperatura
Mínima

Pancadas
de chuva

33⁰C

24⁰C



