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Previsãode chuva
no feriado
TEMPO Aprevisão da
Funceme para esta sexta-feira
(19) é de nebulosidade variável
comeventos de chuva no
centro norte cearense e chuvas
isoladas para a Região Sul. Já
para o sábado (20),a indicação
do boletim do órgão é de
nebulosidade variável com
eventos de chuva em todas as
regiõesdo Estado. AFunceme
observa nuvens mais
significativas sobre o litoral
cearense.

Dahiana Araújo
Editora

CONSTANTE FALTA
DE CERTEZAS
Agentevive numa
espéciedegangorra
socialem que os direitos
mais básicos,eaté
óbvios,comoo dasaúde
eda educação,nunca
estãonas nossas
certezas.É precisoficar
inquietodiantedoque
nãochega a quem está
bemali aolado. Afalta de
médicosparaatender à
populaçãoindígena é
uma das referências que
nos fazquestionaro
quantosecelebra e o
quantoseconquista
diantededatas comoo19
deabril. Háavanços e
boashistórias,em
setores comooda
educação,quenos
trazem confiança,mas o
custoea demora para se
teracessoa ummédico, a
umremédiodeveriam ser
muitopequenos diante
doque sãoessas
comunidades,quetanto
integram nossos laços
genéticos,históricos,
culturaise tradicionais.

SABER

Celebração
começa às 9 horas
CATEDRAL Seguindo a
tradição, nesta Sexta-feira Santa
(19), as solenidades católicas
serão somentecelebrações e
procissões: não haverá missas
no dia em queé relembrada a
crucificação de Jesus. Na
CatedralMetropolitana, a
programação tem início às 9h,
coma Liturgia das Horas, com
Dom José Antonio, arcebispo.
Às 15h, acontece a Celebração
da Paixão e Morte do Senhor,
seguida de procissão do
Senhor Morto.

Radares móveis
serão usados

TRAVESSIAS Cerca de 52 mil passageiros devem efetuar embarques nos terminais rodoviários do Ceará
até domingo (21), conforme a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). A estimativa equivale a
75% do normal. Para suprir a demanda, a Socicam, empresa administradora dos terminais de Fortaleza,
anunciou 458 viagens de ônibus extras (sujeitas a acréscimos), o que representa 43% de rotas a mais.

ESTRADAS A remoção de 151
radares e lombadas eletrônicas
dasrodovias federais no Ceará,
devido ao fim do contrato entre
o Governo Federal e a empresa
responsável, não impedirá que
a BR-116 seja fiscalizada durante
a Semana Santa. A Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
informa queserão usados
radares móveis durante o
feriado para inspecionar casos
de excesso de velocidade.

