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Temperatura 
Máxima

31⁰C
Temperatura 
Mínima
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Nublado com 
chuva



DIVULGAÇÃO

VOU DE TÁXI! 
O senador tucano Tasso Jereissati garantiu aos taxistas bra-
sileiros direito ao auxílio emergencial de R$ 600,00 durante a 
crise da pandemia do novo coronavírus. Por meio de emenda 
ao projeto que criou a Renda Básica de Cidadania Emergencial. 
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ ALTA
0h36min / 2,2 metros

  MARÉ BAIXA
6h33min / 1,0 metro

  MARÉ ALTA
13h03min / 2,3 metros

  MARÉ BAIXA
19h16min / 0,7 metro

AMANHÃ
  MARÉ ALTA
1h53min / 2,3 metros

  MARÉ BAIXA
7h48min / 0,8 metro

  MARÉ ALTA
14h14min / 2,4 metros

  MARÉ BAIXA
20h20min / 0,5 metro
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FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

BLOCO UIRAPURU

CORONAVOUCHER

A Petrobras informou ontem, 
em nota, que descobriu óleo 
em reservatórios porosos do 
primeiro poço do bloco Uira-
puru, localizado no chamado 
“polígono do pré-sal”, na Ba-
cia de Santos. De acordo com 
a companhia, essa é uma área 
de exploração conhecida in-
formalmente como Araucá-
ria. De acordo com a empre-
sa, o poço está localizado a 
cerca de 200 km da costa da 
cidade de Santos (SP) e a 2 mil 
metros de profundidade. A 

Petrobras acrescentou que os 
dados do poço serão analisa-
dos e, a partir das informa-
ções, será possível direcionar 
melhor as atividades explora-
tórias na área e avaliar o po-
tencial da descoberta. O bloco 
Uirapuru foi adquirido na 4ª 
Rodada de Partilha de Produ-
ção. A gestão do bloco cabe a 
Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA), 
mas a Petrobras é possui 30% 
de participação, em parceria 
com ExxonMobil (28%), Equi-
nor (28%) e Petrogal (14%).

O auxílio emergencial de 
R$ 600 do Governo Federal 
poderá ser sacado no Ban-
co24Horas. Com o lançamento 
da plataforma Saque Digital, 
será permitida a retirada do 
dinheiro a partir de um có-
digo numérico enviado por 
mensagem ao celular do be-
nefi ciário. A tecnologia está 
disponível para qualquer pes-
soa utilizar, incluindo os que 
não possuem conta em banco. 

O Saque Digital permite aos 
órgãos do Governo, bancos 
públicos e outras instituições 
fi nanceiras que enviem um 
código numérico para o be-
nefi ciário do auxílio. A partir 
disso, a pessoa pode ir a qual-
quer caixa eletrônico do Ban-
co24Horas, selecionar a opção 
Saque Digital na tela, colocar 
os números do CPF e do códi-
go recebido para sacar o di-
nheiro na sequência.

Petrobras anuncia descoberta de 
nova camada de óleo no pré-sal

Auxílio de R$ 600 poderá 
ser sacado em caixas do 
Banco24Horas
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O Sest/Senat e a Fetrans encerram hoje, das 8 às 12h, no Posto São Cristóvão (BR 
116 - Km 15), mobilização pró-caminhoneiros. Distribuindo máscaras, sabão e 
álcool em gel e alimentação. /// O vereador Jorge Pinheiro trocou o DC pelo PSDB. 
Com isso, Plácido Filho deixa de ser tucano solitário na Câmara. /// Fica entre nós 

a saudade do Capitão Fujita, empresário pioneiro do ramo da construção civil 
cearense. Era um cidadão acima de tudo. /// O Shopping Iguatemi completou 38 
anos de atividades. /// Só lembrando: “Há duas coisas com subidas que assustam 
o Brasil no momento: a Covid-19 e o … dólar.” 

DESEMPREGO, 
que pegou pesado 

agora em todo o País. 
Principalmente no 
setor do turismo. A 

CVC, que mais vende 
pacotes para o Ceará, 

entrou no bolo.

DOAÇÕES 
DE SANGUE, 

que, mesmo com 
agendamento virtual 
pelo Hemoce, estão 
se registrando bem. 
E siga esse gesto pelo 

hemoce.reservio.
com.

HOTELARIA: 95% DO SETOR ESTÁ DE PORTAS FECHADAS

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Ho-
téis (ABIH), Manuel Cardoso Linhares, informa que é da 
ordem de 95% o número de estabelecimentos do setor 
fechados em todo o País, em razão das consequências 
da pandemia do novo coronavírus. Para ele, essa situa-
ção é crítica, porque, ao fechar portas de um segmento 

que estava gerando 380 mil empregos diretos, criou-se um verda-
deiro “baque” para a economia. Manuel Linhares, hoteleiro cearense, 

ressalta que, sempre nas crises, o turismo é o primeiro a sofrer e 
vai ser o último a sair desse quadro porque depende da melhora de 
uma cadeia geral que envolve 52 setores como, por exemplo, avia-
ção, agências de viagem, gastronomia e eventos. “Nós já perdemos a 
temporada de julho. Agora é torcer para que as ações do governo nos 
ajudem a garantir a temporada de dezembro que vem e de janeiro de 
2021”, diz ele para esta coluna. No Ceará, o percentual de inatividade é 
também da ordem de 95%.  

CHECKIN 
EM BAIXA

Do secretário de Turismo do 
Ceará, Arialdo Pinho: “Com 
essa situação, perde todo o tu-
rismo no mundo, que vê hotéis 
fechando, parques fechando, 
empresas aéreas paradas, ae-
roportos parados. É um setor 
que crescia 4% ao ano.” 

NOSHOW
O governo estadual vai bancar 
o aluguel dos permissionários 
do Centro de Turismo nestes 
tempos de novo coronavírus. 
Mas o presidente da associa-
ção da categoria, Carlos Bezer-
ra, indaga: “A gente agradece. 
Agora, como fica a nossa barri-
ga sem os turistas?”

PRÓXIMA PARADA
A Agência Reguladora do Ceará 
prorrogou, por 30 dias, a au-
diência pública que discutirá o 
procedimento licitatório para o 
transporte público metropoli-
tano (regular e complementar). 
Em clima de pandemia do novo 
coronavírus, a ordem é desviar, 
nesse caso, a rota.

SOLIDARIEDADE
A Cufa/CE fechou parce-
ria com o Assaí e Pinheiro 
Supermercados e lançou o 
projeto “Carrinho Solidário”. 
Em cada filial desses gru-
pos, haverá carrinhos onde 
a clientela poderá doar ali-
mentos ou material de hi-
giene. Solidariedade nestes 
tempos de novo coronavírus.

ADEUS FILAS!!
Para evitar aglomerações, o 
Restaurante Popular da Pa-
rangaba passou a distribuir 
cestas básicas diretamente 
para os 1.500 cadastrados 
no equipamento. A decisão 
foi tomada pela Secreta-
ria dos Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social de 
Fortaleza. 

18 
mil testes rápidos do novo 
coronavírus serão aplicados 
no Estado. A remessa che-
gou, mas, para o governo, 
ainda é pouco.

BLITZ DA PANELA
Pesou um outro fator na de-
cisão do governador Camilo 
Santana de mandar reabrir 
os restaurantes de beira de 
estradas no Ceará, segun-
do fontes oficiais: apelos da 
Polícia Rodoviária que, tam-
bém, precisava comer. 

O PROFESSOR
O secretário Artur Bruno 
(Meio Ambiente) dará aula 
hoje, pela TV Assembleia, no 
curso Alcance, preparação 
para o Enem, tocado pelo 
Poder Legislativo. Via online 
devido ao isolamento social e 
tratando sobre o tema “Mu-
danças Climáticas”.

APAGA A LUZ!
Depois que o governo federal 
mandou barrar o aumento 
dos remédios, que ocorreria 
neste mês, espera-se ago-
ra que suspenda também o 
reajuste da conta de luz do 
cearense. Pelo contrato de 
privatização, a Enel Distri-
buição tem direito a esse 
mimo neste mês.
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