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agindo ao arrepio da lei. Isso serve tanto para setores da direita ou da esquerda. A anarquia e a falta de
respeito só vão piorar ainda mais o momento tenso que todos nós vivemos. Bom sendo já!

A produção das fábricas brasileiras de veículos segue gerando boas notícias de crescimento,
com o melhor resultado mensal e trimestral desde 2014. A produção nacional soma nos três
primeiros quase 700 mil automóveis, utilitários, caminhões e ônibus de janeiro a março, o que
representa sustentado aumento de 14,6% sobre igual período de 2017.

Darlene Braga, nova secretária da Regional IV, teve o aval de Antonio José Albuquerque, que deixou o
cargo para disputar uma cadeira na Câmara federal. Indicação naturalmente chancelada pelo
presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, pai de Antonio José. Já o novo Chefe de Gabinete,
Marcelo Pinheiro, assim como antecessor Queiroz Maia, é da con�ança do prefeito Roberto Claudio.arce

Duplo homicídio e um suicídio são registrados nas proximidades do
Castelão

Vereador Odécio Carneiro (SD) apresentou Projeto de Lei para evitar possível formação de cartel de
postos de combustíveis e incentivar a livre concorrência. Odécio entende que a defesa da concorrência
e o combate ao cartel são interesses da ordem econômica e dos consumidores. "É uma forma da
Câmara de Fortaleza cumprir dever constitucional de prevenir essas práticas abusivas", alertou.

"Essa história de partido é outra enganação, devíamos ter candidaturas avulsas"

Roberto Mesquita, deputado estadual (PROS), criticando os arranjos políticos das últimas semanas,
visando as eleições deste ano. Mesquita, um dos poucos oposicionistas que restaram na Assembleia,
critica principalmente alianças entre partidos que se atacaram mutuamente nos últimos anos e estão
se juntando outra vez, como PT e MDB.

Educação Começou neste �m de semana, a nova temporada da Academia Enem 2018! 8 mil jovens
apostando que mudarão suas vidas através da educação. Projeto da Prefeitura de Fortaleza, desde o
primeiro ano da gestão Roberto Claudio, já atendeu mais de 50 mil jovens.

Interessante Presidente da Academia Cearense de Direito, Roberto Victor Ribeiro, apresentou ao
deputado estadual George Valentim, minuta de projeto de lei propondo remição de pena através de
doação de sangue nas penitenciárias do Ceará. Seria uma forma de reinserção social.

Posse Advogado Jardson Cruz, que é conselheiro da Agência Reguladora do Ceará (ARCE), assumeARCE
quinta-feira a presidência do tradicional Náutico Atlético Cearense. Sucede o também advogado Paulo
Jorge Medeiros.
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 Cinco espetáculos para assistir em Fortaleza
nesta semana

Obras da linha Leste do Metrô de Fortaleza são
previstas para … 
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