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Temperatura 
Máxima

31⁰C
Temperatura 
Mínima

25⁰C
Nublado com 
chuva



AFP

TOPA?
Do papa Francisco sobre a Quaresma: “É o tempo para 
desligar a televisão e abrir a Bíblia, para se desligar do 
telefone celular e se conectar com o Evangelho. É o tem-
po de renunciar a palavras inúteis, conversinhas, fofo-
cas, mexericos e se aproximar do Senhor”.

Nova
atual

Crescente
2/3

Cheia
9/3

Minguante
16/3

ESTA COLUNA É PUBLICADA DE SEGUNDA A  SÁBADOFALE COM O ELIOMAR:

ELIOMAR DE LIMA

CHARGE \ Clayton
CHARGE@OPOVO.COM.BR

TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
1h45min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
8h06min / 2,6 metros

  MARÉ BAIXA
14h05min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
20h31min / 2,6 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
2h23min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
8h46min / 2,4 metros

  MARÉ BAIXA
14h49min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
21h17min / 0,3 metro

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

APOSTA NO CARNAVAL

TRANSPORTE POR APLICATIVO

Pela primeira vez a Mega-Sena 
tem vencedores em 2020. Após 
acumular 17 vezes, o prêmio 
será dividido entre duas apos-
tas vencedoras: uma delas em 
Fortaleza (CE) e outra em Rio 
Branco (AC). Na Capital, o va-
lor de R$ 105.826.358,87 será 
dividido em um bolão com 
35 pessoas. De acordo com 
os cálculos, cada participan-
te deverá receber cerca de 
R$ 3 milhões. Os vencedores 

cearenses fi zeram a apos-
ta na última Terça-feira de 
Carnaval, na Loteria Aldeota. 
De acordo com a gerente da 
unidade, Juliana Rodrigues, 
o bolão foi feito por volta das 
17 horas e teve sete jogos com 
nove números cada. Esse tipo 
de bolão contempla todas as 
dezenas do sorteio e foi dis-
ponibilizado para dez grupos 
de apostadores. Cada aposta 
custou R$ 378.

Empresa de transporte 99 é 
descredenciada em Fortaleza 
e motoristas são impedidos 
de fazer vistoria dos veícu-
los, ação que os tornam ap-
tos a operação no município. 
Condutores tentaram fazer 
o procedimento na Empre-
sa de Transporte Urbano de 
Fortaleza (Etufor), durante a 
manhã de ontem mas foram 
informados pelo órgão de que 
99 não estava mais creden-
ciada na Capital. A Secreta-
ria da Conservação e Serviços 

Públicos (SCSP), responsável 
pelo cadastramento dos apli-
cativos, informou que a 99 
não apresentou documentos 
necessários para a renovação 
do credenciamento, não po-
dendo mais atuar no Municí-
pio. Em nota, a 99 contradiz 
a SCSP alegando que entregou 
documentação ainda em janei-
ro deste ano, mas que pedido 
foi indeferido. Ainda segundo 
plataforma, nova documenta-
ção deve ser entregue à Prefei-
tura, não informando dia.

Bolão com 35 pessoas venceu 
Mega Sena em Fortaleza; cada 
um deve receber R$ 3 milhões

99 é descredenciada em 
Fortaleza e motoristas são 
impedidos de fazer vistoria
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Nada de novo. Geraldo Luciano resolveu disputar a Prefeitura de Fortaleza. A decisão 
lembrou um parto. /// O projeto Pôr do Sol Fortaleza na Barra do Ceará, que iria estrear 
hoje, foi adiado para março. A nova data a será confi rmada pela Setfor. /// Patrícia Aguiar 

(PSD) assumiu a vice-presidência na União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale) da 
Secretaria dos Direitos da Mulher. /// Só lembrando: “Bom dia mesmo para o secretário 
da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, André Costa.”

CIDADÃOS 
que se acomodaram 

na luta contra 
o mosquito 

Aedes aegypti. O 
coronavírus chegou, 

mas nada de 
esmorecer, gente!  

PEFOCE, 
que não aderiu à 
paralisação dos 

PMs amotinados. 
Categoria, aliás, 

que não tem acordo 
salarial fechado com 

o governo.

MUDANÇAS NO MUNDO DO CRIME NA CAPITAL

O pesquisador Ricardo Moura, do Laboratório de Es-
tudos da Violência da UFC e também articulista do O 
POVO, avaliou, em seu Twitter: após o fi m do motim 
realizado por grupos da Polícia Militar do Ceará, de-
verá haver um reordenamento territorial sob o co-
mando das facções, algo que precisa ser observado 

pelas autoridades da área da segurança pública. Para o pesquisador, 
tudo leva a crer que se verifi ca um avanço do Comando Vermelho 

em áreas até então dominadas pela facção Guardiões do Estado 
(GDE). Ao longo desses dias de turbulência, as facções agem livres e 
confrontam visando à ampliação de seus espaços de domínio, prin-
cipalmente em bairros da periferia. Relatos de grupos de extermí-
nio também circulam nessa banda da cidade. Bem, pelo visto, nós, 
fortalezenses, principalmente, ainda teremos dias de chumbo pela 
frente no quesito facções. Mas a torcida precisa e deve ser sempre 
em favor de um aparelho policial forte, confi ável e sem capuz.

SEM CARTEL
A Agência Reguladora do Cea-
rá inicia segunda-feira audiên-
cia pública. Quer sugestões para 
aprimorar minuta do edital de 
licitação do sistema de transpor-
te rodoviário intermunicipal me-
tropolitano. Precisa mesmo, pois 
serviço nessa via anda precário.

PRECATÓRIOS
Um seminário sobre precatórios 
será realizado pelo TRT-7ª Re-
gião, em seu auditório, nos dias 5 
e 6 de março próximo. Na coor-
denação-geral, o desembarga-
dor do trabalho Paulo Régis Bo-
telho. Voltado para magistrados, 
advogados e, claro, a clientela.

DUROS NA QUEDA
No Palácio da Abolição, era 
proibido ontem falar a palavra 
“anistia” para os PMs amoti-
nados. O governador Camilo 
Santana (PT) não esconde seu 
descontentamento com parte 
da Corporação. Essa queda de 
braço chama a atenção de ho-
lofotes nacionais. 

FORÇA DA 
MULHER

Há setores da Rede que querem 
Nicolle Barbosa, ex-presiden-
te estadual do PSC e ex-presi-
dente da Adece, disputando a 
Prefeitura de Fortaleza. Tudo 
para ajudar a base do partido 
que sonha em conquistar duas 
cadeiras na Câmara Municipal. 
Pelo menos.

FORÇA DA 
MULHER 

Ainda falando em rede, Toinha 
Rocha, coordenadora municipal 
de Proteção e Bem-Estar Ani-
mal, informa, na condição de 
porta-voz da Rede: a vereadora 
Marília do Posto disputará ree-
leição pelo partido. Ela diz que 
na Rede cabe mais gente.

31
novos juízes foram empossa-
dos ontem no TJCE pela pre-
sidente em exercício da Corte, 
desembargadora Nailde Pi-
nheiro Nogueira. Todos atua-
rão no Interior.

ORDEM DO DIA
Quem pouco aproveitou o Car-
naval foi a deputada federal 
Luizianne Lins (PT). Segundo 
assessores, fi cou em Brasília fe-
chando detalhes da sua tese de 
doutorado. Mas de olho também 
nos efeitos políticos do movi-
mento dos PMs amotinados.

ONDA HISTÓRICA
O resgate do esqueleto pré
-histórico de uma baleia que 
seria doada para o Museu Na-
cional foi cancelado. Ontem, 
quando pesquisadores foram 
escavar no Barro Preto (Aqui-
raz), pescadores avisaram 
que o mar tinha levado o res-
to do mamífero.

REGISTRO
Nem tudo é ataque a jornalis-
tas. O deputado federal Chris-
tino Áureo (PP-RJ), relator da 
MP 905, confi rmou ter retira-
do artigo que acabava com re-
gistro de jornalista. Mas a Fe-
naj diz continuar mobilizado, 
pois essa MP precariza uma 
série de outras profi ssões.
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