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Temperatura 
Máxima

30⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nublado com 
chuva



EMANUEL COELHO / ESPECIAL PARA O POVO

PISANDO FUNDO
A Federação O -Road Ceará faz campanha, em parceria com a Cruz Vermelha do 
Estado, vem arrecadando alimentos, água mineral e roupas para famílias desabrigadas 
pelas chuvas da cidade de Hidrolândia. O fone da Cruz Vermelha é o 31823441.
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
4h59min / 1,0 metro

  MARÉ ALTA
11h31min / 2,2 metros

  MARÉ BAIXA
17h54min / 0,9 metro

AMANHÃ
  MARÉ ALTA
0h36min / 2,2 metros

  MARÉ BAIXA
6h33min / 1,0 metro

  MARÉ ALTA
13h03min / 2,3 metros

  MARÉ BAIXA
19h16min / 0,7 metro
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COVID-19

Com todos os participantes em 
casa como parte do trabalho de 
prevenção e combate ao novo 
coronavírus, a equipe do Fu-
tebol do POVO arrumou uma 
forma de continuar com co-
mentários diários sobre o que 
acontece no esporte cearense 
e no mundo. Ontem, a primeira 
edição do Futebol do POVO De 
Casa  foi ao ar no Facebook. No 
episódio desta terça, os comen-
taristas Fernando Graziani, 

Lucas Mota e Thiago Minhoca 
debatem sobre os impactos da 
Covid-19 no futebol cearense e 
esporte pelo Brasil e pelo mun-
do. Diversos torneios dos mais 
diferentes desportos foram 
afetados, incluindo aqueles de 
maior apelo, como Olimpíada 
de Tóquio e Eurocopa. Edições 
serão de segunda a sexta, às 16 
horas no Facebook do Esportes 
O POVO, do O POVO Online e da 
Rádio O POVO CBN. 

O torneio Grand Slam de tê-
nis em Wimbledon, na Ingla-
terra, foi cancelado devido ao 
surto de coronavírus ao redor 
do mundo. A decisão foi divul-
gada ontem no site ofi cial do 
campeonato, um dos quatro 
maiores da modalidade. A úl-
tima vez que a competição foi 
cancelada foi durante a Segun-
da Guerra Mundial. No comu-
nicado, o comitê organizador 
também publicou a nova data 
do 134º Torneio de Wimbledon: 
28 de junho a 11 de julho de 2021. 

“Acima de tudo, está em nossa 
mente a saúde e a segurança de 
todos que se juntam para fazer 
Wimbledon acontecer: o públi-
co no Reino Unido, visitantes de 
todo mundo, jogadores, convi-
dados, sócios, estafe, voluntá-
rios, parceiros, patrocinado-
res e residentes locais”, diz a 
publicação. Wimbledon é um 
dos quatro “Grand Slam” de tê-
nis no mundo, junto do Roland 
Garros, na França, do Aberto 
dos EUA e o Aberto da Austrá-
lia, em Sydney. 

Futebol do POVO ganha versão 
‘de casa’ para continuar trazendo 
debates do futebol cearense

Grand Slam de tênis de 
Wimbledon é cancelado
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Até 30 deste mês, prosseguem inscrições para o concurso público da Assembleia 
Legislativa. São 100 vagas, com atendimento online pelo cebraspe.gov.br. /// Nossos 
pêsames ao ex-deputado federal Luiz Girão (Grupo Betânia). Dona Gládia, sua mulher, foi 

mais uma vítima do novo coronavírus. /// Alô, Decom! Seria bom conferir preços de alguns 
produtos nos supermercados. Principalmente hortifrutigranjeiros. /// Só lembrando: “E 
aí, Freud explicaria a postura de Jair Bolsonaro?”

Filas em lotéricas e bancos que, neste 
começo de mês, se agigantaram. 

Muitos sacando salário e benefícios e 
outros pagando boletos. 

Redes de solidariedade, que se 
fortalecem a cada dia, entre muitos 

deste Estado, neste clima de luta 
contra o novo coronavírus. Amém!

CORONAVÍRUS - CAMILO E RC E O APOIO DE OPOSITORES

N  o momento em que o País fi ca a discutir e polemi-
zar em torno de posições que Jair Bolsonaro vem 
adotando diante da pandemia provocada pelo novo 
coronavírus - um dia apoia, noutro ele bate, eis que 
o governador Camilo Santana e o prefeito de Forta-
leza, Roberto Cláudio, vêm conseguindo enfrentar 

o problema sem gerar atritos políticos. Da Assembleia Legislativa, 
Camilo, com medidas de proteção às famílias carentes, obteve até 
elogios de opositores ferrenhos como é o caso de Heitor Férrer, 

pré-candidato do SD à Prefeitura. Heitor destacou a postura do 
governador, principalmente, em isentar esse grupo das contas de 
água e luz. Já na Câmara Municipal, Guilherme Sampaio, opositor 
duríssimo do Paço, corroborou com o pedido de calamidade pú-
blica do prefeito RC, que valerá até o fi m do ano. “Prioridade agora 
é apoiar as pessoas a enfrentarem a pandemia”, avisa o vereador, 
que quer sair candidato a prefeito pelo PT. Pois é, por aqui, a clas-
se política vem dando exemplos de civilidade. No atual momento, 
aliás, não se poderia ter outra conduta

LEGAL
 A Caixa de Assistência dos 
Advogados do Ceará (CAACE) 
vai destinar aos profissionais 
que testarem positivo para 
o novo coronavírus apoio fi-
nanceiro. Hora de minimizar 
efeitos da crise da pandemia. 
Há muitos advogados com 
escritório desativado. 

EPA!!
 Todos os shoppings do País 
estão reduzindo em até 50%, 
e desconto em outras taxas, 
o aluguel. O objetivo é evitar 
a debandada de muitas lojas, 
dentro do contexto da crise 
provocada pelo novo coronaví-
rus. Por aqui, o Centro de For-
taleza sairia ganhando?

URGÊNCIA
O presidente da Assembleia 
Legislativa do Ceará, José 
Sarto, informa: a mensagem 
sobre decreto de calamida-
de no Estado assinado pelo 
governador Camilo Santana 
será votada nesta sexta-fei-
ra.Isso em razão da pande-
mia do novo coronavírus

PELOS PEQUENOS
O Banco Paju, que opera em Mara-
canaú (RMF), quer criar um fundo 
social de emergência, nestes tem-
pos de pandemia do coronavírus, 
a fim de auxiliar famílias em vul-
nerabilidade social. também quer 
receber a doação de remédios, ali-
mento ou recursos financeiros.

BASE DE 
CONTROLE

O Centro de Eventos não será 
mesmo local só de testes do 
novo coronavírus para profis-
sionais de saúde. Ali, haverá 
cursos de atualização para esse 
grupo que também vai aprender 
a operar com respiradores me-
cânicos, fundamentais na cura 
dos pacientes.

NOUTRA PORTA
O advogado Pedro Matos, herdei-
ro político do tucano Raimundo 
Gomes de Matos, trocou o PSDB 
pelo Pros do pré-candidato a 
prefeito, o deputado federal Ca-
pitão Wagner. Vai disputar vaga 
de vereador em Fortaleza. Mas o 
paizão não deixará a sigla tucana.

CRÉDITO 
PETISTA

Carlos Bezerra, presidente 
do Sindicato dos Bancários 
do Ceará, é pré-candidato 
a vereador pelo PT. Mas ele 
avisa: no momento, só pen-
sa em negociar com bancos 
ações para evitar aglome-
rações. A luta contra o novo 
coronavírus é prioridade.

SINAL VERDE
O Governo Federal acaba de 
criar o Conselho Nacional dos 
Secretários de Transportes 
(Consetrans). O Ceará terá 
direito a duas vagas: com Lú-
cio Gomes, titular da seinfra, 
e com Héli Winston, presi-
dente do Conselho da Agência 
Reguladora do Ceará.

25
milhões de empregos vão 
desaparecer no mundo, se-
gundo previsões do FMI. Por 
causa da recessão turbinada 
via novo coronavírus.

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_


