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Temperatura 
Máxima

31⁰C
Temperatura 
Mínima

23⁰C
Nublado com 
chuva



DIVULGAÇÃO

LOGÍSTICA 
O MDB trabalha para que o deputado estadual Leonardo Araújo ganhe condições de dis-
putar a Prefeitura de Fortaleza. Ontem, o parlamentar esteve em Brasília conversando 
com Eunício Oliveira e com o governador do DF, Ibaneis Rocha, seu amigo e conselheiro. 
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ ALTA
5h58min / 2,8 metros

  MARÉ BAIXA
12h05min / 0,3 metro

  MARÉ ALTA
18h31min / 2,6 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
0h19min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
6h44min / 2,8 metros

  MARÉ BAIXA
12h51min / 0,3 metro

  MARÉ ALTA
19h18min / 2,6 metros

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

Coletivo As Travestidas 

realiza festival virtual

| HOMENAGEM AO DIA 

DO ORGULHO LGBTQIA |

A data 28 de junho é co-
nhecida internacionalmente 
como o Dia do Orgulho LGB-
TQIA. Para celebrar, o coleti-
vo artístico “As Travestidas” 
realiza uma programação 
online em seu Instagram @
astravestidas durante toda 
a semana. É a 5ª edição do 
Festival das Travestidas. O 
evento vai até sábado até do-
mingo, 28, discute política, 
ativismo, arte, sexualidade, 
educação, religiosidade, en-
tre outros temas. Além disso, 
o festival contará com shows 
de Mulher Barbada e Verônica 
Valenttino e festa virtual co-
mandada por Dj Karolaynne. 
“O 5º Festival das Travestidas 

é um novo desafi o da nossa 
trajetória, porque a internet 
é um palco completamen-
te diferente, desconhecido, 
mas também instigante. To-
das estavam sentindo falta 
do contato com o público e do 
fazer artístico”, afi rma Renata 
Monte, integrante do coletivo. 
 Para incentivar a criação ar-
tística, o coletivo terá um “cha-
péu virtual” para arrecadar di-
nheiro. Em parceria com a loja 
Baba, também comercializará 
camisas. Parte do lucro será re-
vertido em doações para a Ou-
tra Casa, instituição que abriga 
pessoas LGBTQIA  no Jangurus-
su, em Fortaleza. (Clara Mene-
zes/ Especial para O POVO)

MÁRIO SABINO/ DIVULGAÇÃO 

FESTIVAL do coletivo As 
Travestidas está na 5ª edição

ELIOMARDELIMA@OPOVO.COM.BR |  BLOGDOELIOMAR.COM.BR

O TCE marcou para 2 de julho próximo a apreciação do parecer prévio das contas 2019 do 
governador Camilo Santana. O relator é o conselheiro Edilberto Pontes. /// Bernardinho, 
ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, cumpre agenda em Fortaleza, nesta terça-feira. 

Num evento sobres gestão para prefeitos. /// CDL Jovem promove hoje, às 19h, live sobre 
Retomada Econômica. Em seu canal no Youtube. /// Só lembrando: “De capitão pra 
capitão: Wagner fará de tudo pelo apoio de Bolsonaro?”

PANDEMIA DA COVID-19, 
com efeitos que serão sentidos 
por décadas, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Ou seja, vigiai e orai...

AGÊNCIA REGULADORA DO CEARÁ, 
que transferiu para dezembro decisões 

sobre reajuste da conta d’água da 
Cagece, da Cegás e do transporte 

intermunicipal. Ufa!

UECE CONSTRÓI VENTILADOR MECÂNICO 100% CEARENSE

U
m pesquisador da Universidade Estadual do 
Ceará acaba de concluir o primeiro protótipo 100% 
cearense de um ventilador mecânico, equipamento 
fundamental no tratamento de pacientes graves da 
Covid-19. Trata-se do professor-doutor Sales Ávila, 
do Departamento de Física da Uece, que, inclusive, 

tem doutorado na área da ventilação mecânica. Com apoio do Criar-
CE, organismo ligado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação 

Superior, ele conseguiu construir um ventilador mecânico utilizan-
do componentes da indústria automobilística (injeção eletrônica). O 
trabalho durou cerca de dois meses e ganhou impulso justamente 
neste período em que a pandemia da Covid-19 virou problema no 
País. “Tiramos da prancheta essa ideia e a transformamos num 
primeiro protótipo, com custo baixo, se comparado a igual equipa-
mento comercial”, diz. Um vídeo sobre a experiência está em fase de 
elaboração para, em breve, ser apresentado ao mercado.

CARDÁPIO 
ELEITORAL

A deputada federal bolsona-
rista Carla Zambelli (PSL) e o 
marido, cel. Aginaldo, janta-
ram com Gaudêncio Lucena, 
vice estadual do MDB. Foi na 
casa dele, em Fortaleza, no fim 
de semana. O prefeiturável Ca-
pitão Wagner (Pros) estava lá e 
ganhou apoio de Zambelli.

CARDÁPIO 
ELEITORAL 

Gaudêncio fez questão de dizer 
que é amicíssimo de Aginaldo e 
que tem admiração por Zam-
belli. O emedebista não falou 
o porquê de Capitão Wagner 
ali estar, mas fez questão de 
informar: em julho, quando o 
casal vier por aqui, dará novo 
jantar para eles.

REDE 
Marina Silva participa hoje, às 19 
horas, de live com lideranças da 
Rede do Ceará. Na ocasião (Zoom 
e redes sociais da sigla), ela re-
forçará nome de Toinha Rocha 
para vereadora de Fortaleza e de 
Eudásio do Paju como candidato 
a prefeito de Maracanaú.

NOUTRA 
MARGEM

É triste vermos o País ainda 
dividido, mesmo depois da 
campanha. Bolsonaro não 
inclui Fortaleza na visita que 
fará ao Ceará, sexta-feira, 
em Jati, para assistir à che-
gada das águas do rio São 
Francisco. Isso fica com Ro-
gério Marinho (Desenvolvi-
mento Regional).

COMITIVA
Com Jair Bolsonaro, virão 
direto de Brasília para o Ca-
riri o general Augusto Hele-
no, do Gabinete de Seguran-
ça Institucional, e Tarcísio 
Freitas, ministro da Infraes-
trutura. No Cariri, parla-
mentares da base de Bolso-
naro se juntarão à comitiva, 
informa Jaziel Pereira (PL).  

65
por cento foi a taxa de au-
mento do golpe da clona-
gem de cartões de crédito 
neste tempo da pandemia 
da Covid-19. Segundo insti-
tuições financeiras. 

CAPITAL DE GIRO
Tramita na Câmara Municipal 
projeto criando o Fundo de Cré-
dito Emergencial para capital de 
giro destinado a pequenos negó-
cios, cooperativas e autônomos 
em período de restrição do con-
trato social motivada pela Co-
vid-19. Evaldo Lima (PCdoB), au-
tor, espera aprovação.

PRAÇA DO BREU
Moradores do bairro Jardim 
América não sabem mais a quem 
recorrer para a colocação de 
lâmpadas em oito postes, que fi-
cam no cruzamento da avenida 
Eduardo Girão com rua Quintino 
Cunha. O local é uma escuridão 
que só agrada a malandragem.

PRAÇA DO BREU 
De março até sexta-feira, já fo-
ram feitas dezenas de reclama-
ções e listados protocolos da Enel 
Distribuição, que diz ser essa uma 
obrigação da Prefeitura. Quando 
procurada, a Regional avisa que a 
tarefa é com a Enel. Será preciso 
apelar ao Ministério Público?

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_


