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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

26⁰C
Parcialmente 
Nublado

DIVULGAÇÃO

TANTAS EMOÇÕES
Senador Prisco Bezerra (PDT) recebeu ontem o prefeito de 
Senador Pompeu, Maurício Pinheiro,que pediu emenda de 
R$ 5 milhões para requalificar o Sítio Patu, o campo de con-
centração de flagelados da seca de 32. Com direito a visita do 
irmão, RC, que ali estava.
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
4h2min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
10h35min / 2,4 metros

  MARÉ BAIXA
16h31min / 0,8 metro

  MARÉ ALTA
23h00min / 2,4 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
5h09min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
11h43min / 2,4 metros

  MARÉ BAIXA
17h44min / 0,8 metro

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

TSE

Vinte e seis dos 53 deputados 
federais do PSL entraram on-
tem com uma ação no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para 
pedir que seja reconhecida jus-
ta causa para que eles deixem o 
partido. O movimento era espe-
rado desde que o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, co-
meçou a se desentender com o 
presidente da agremiação, Lu-
ciano Bivar. A ação é necessária 
para que os parlamentares não 

percam o mandato em caso de 
desfi liação. Dentre os congres-
sistas citados estão Eduardo 
Bolsonaro, Carla Zambelli e Luiz 
Philippe de Orleans e Bragança 
e outros integrantes da ala go-
vernista da sigla. Na ação, os 
deputados acusam Bivar de ter 
mantido o controle do partido 
ao longo de vinte anos, por meio 
da apresentação de procuração 
de parte dos convencionais, en-
tre outras táticas. (AE)

Eduardo e mais 25 deputados 
entram com ação para deixar 
PSL sem perder mandato
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Será batizado com o nome Governador Beni Veras o túnel da Avenida Alberto Sá que o 
prefeito Roberto Cláudio vai inaugurar no próximo sábado. /// A cearense Protekseg, 
especializada em segurança, informa: fecha 2019 com crescimento de 30% no 

faturamento. /// Mais de 120 mil passageiros passarão pelos terminais rodoviários do 
Estado neste Natal e Réveillon, segundo a Agência Reguladora do Ceará. /// Só lembrando: 
“E aí, Ministério Público, o Município faz ou não o censo dos moradores de rua”

PREÇO DO 
PANETONE, 

que continua  mais 
salgado do que 
nunca. E sem 

direito a qualquer 
promoção. O jeito 
é fazer a rabanada 

caseira.

HOSPITAL 
REGIONAL

do Norte (Sobral), 
que está entre 

melhores empresas 
para trabalhar no 
Estado. Segundo 

Instituto Great Place 
to Work (GPTW).  

PREFEITURA VAI EMPOSSAR 300 CONCURSADOS DA SAÚDE

C erca de 300 aprovados em recente concurso pú-
blico da Secretaria da Saúde de Fortaleza vão ser 
empossados na próxima sexta-feira. A informação 
é da titular da pasta, Joana Maciel, adiantando que 
esse grupo - médicos, enfermeiros e técnicos em 
enfermagem -  será lotado como reforço aos Fro-

tinhas municipais e no futuro centro cirúrgico do IJF-2. O Samu 

de Fortaleza também será reforçado. A Prefeitura vai inaugurar 
nesta quinta-feira a 15ª unidade do Samu no Terminal de Pas-
sageiros do Antônio Bezerra.Joana e o prefeito Roberto Cláudio 
(PDT) discutiram ontem, no MS e no TCU, a inclusão da Capital 
num projeto de melhoria de gestão na área dos postos de saú-
de. Além de Fortaleza, vai entrar também nessa ação do governo 
Bolsonaro a Prefeitura de Porto Alegre (RS).   

VOU DE MICRO!!
Projeto Top Bus Mais, do Sindiô-
nibus, que conta com 18 micro-ô-
nibus atendendo aos passageiros 
por aplicativo, foi apresentado 
ontem à Prefeitura de João Pessoa 
(PB). Dimas Barreira, presidente 
da entidade, expôs a ação que ali 
foi aprovada. 

SEM MÁGOAS
Cirilo Pimenta, ex-prefeito de Qui-
xeramobim, avisa: deve disputar a 
Prefeitura pelo PDT de Ciro Gomes 
em 2020. Na eleição municipal pas-
sada, Ciro apoiou adversário de Ci-
rilo que, do ex-governador, ganhou, 
na época, alcunha de “Rola Bosta” 
(besouro africano).

ANAVANTU 
Mesmo de licenciado, o vereador 
Márcio Martins (Pros), que preside 
a Associação de Quadrilheiros do 
Ceará, estava ontem, em Brasília, 
buscando apoio financeiro do se-
cretário da Cultura, Roberto Alvim. 
Mas só para bancar as quadrilhas 
juninas do ano que vem.

JUNTOS 
NA URGÊNCIA

Até no quesito aprovar matéria, 
com regime de urgência, Camilo 
Santana e o Roberto Cláudio estão, 
pelo visto, Juntos por Fortaleza. Que 
o digam a reforma da Previdência 
estadual e o aumento das Regionais 
da Capital.

TIRANDO 
CASQUINHA

As férias chegaram e, no aeroporto 
de Fortaleza, já tem ponto 
reajustando seus precinhos. A 
casquinha de sorvete no McDonld’s, 
por exemplo, que custava R$ 3, 
subiu para R$ 3,50. 

MERCADO 
ELEITORAL

Com a saída de Geraldo Luciano do 
Partido Novo, para a vice do Hap-
vida, advogado Rodrigo Marinho 
assume a condição de pré-candida-
to a prefeito de Fortaleza em 2020. 
“Estou à disposição do meu parti-
do”, disse a este colunista. 

2
terços das Prefeituras do 
País vão pagar os salários de 
dezembro em dia. Já 26,8%, 
segundo a Confederação 
Nacional dos Municípios, 
dependem de receitas extras 

EPA!!
Há muito prefeito reclamando 
orfandade em Brasília no item 
buscar ou destravar verbas. 
Dizem que na época do ex-se-
nador Eunício Oliveira (MDB) 
conseguiam até audiências. 
Domingos Neto (PSD), relator 
do Orçamento 2020, é quem 
quebra o galho dessa turma.

INCLUSÃO
A Secretaria do Turismo de 
Fortaleza lançará amanhã, às 
18 horas, no Hotel Villa Smart, 
o APP Viver Fortaleza. O pro-
jeto visa a atração de turistas 
da chamada melhor idade e 
terá todos os seus detalhes di-
vulgados pelo titular da Setfor, 
Alexandre Pereira. 

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_

Prossegue até hoje, das 9h às 17h, no Espaço O POVO de Cultura & 
Arte, a entrega dos kits da 11ª Corrida O POVO. Os corredores 
inscritos devem apresentar documento com foto e uma lata de leite 
em pó para receber o material. A prova está marcada para o dia 21. 

ENTREGA DE KITS

CORRIDA O POVO
SANDRO VALENTIM


