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Temperatura 
Máxima

31⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nublado com 
chuva



DIVULGAÇÃO

SEM PAPAI NOEL 
A Arce adiou para dezembro o reajuste da tarifa da Cagece, da 
Cegás e a revisão do preço das passagens do transporte inte-
rurbano. A decisão foi tomada pelo presidente da agência, Hé-
lio Winston, por causa da pandemia. Antes, porém, virão au-
diências públicas virtuais.

Minguante
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ ALTA
3h17min / 2,6 metros

  MARÉ BAIXA
9h20min / 0,4 metro

  MARÉ ALTA
15h45min / 2,6 metros

  MARÉ BAIXA
21h34min / 0,5 metro

AMANHÃ
  MARÉ ALTA
3h56min / 2,7 metros

  MARÉ BAIXA
10h00min / 0,4 metro

  MARÉ ALTA
16h25min / 2,6 metros

  MARÉ BAIXA
22h13min / 0,5 metro
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NOVIDADE

EM DOIS DIAS

A partir deste mês de junho, os 
clientes da Enel Distribuição 
Ceará poderão negociar suas 
dívidas com a empresa de for-
ma virtual, através do Portal 
de Negociação da companhia. 
Segundo a Enel, a ideia é que 
os usuários tenham melhores 
condições de pagamento de 
contas de energia atrasadas. 
Os serviços estão disponíveis 
dentro da Agência Virtual, no 

site da companhia. Para aces-
sar, é necessário fazer login 
com os dados do cliente no site. 
Com o Portal de Negociação, o 
cliente pode escolher o número 
de parcelas e o valor da entrada 
que quer pagar, de acordo com 
as opções disponíveis para o 
seu perfi l de crédito. Em nota, 
empresa informou que o objeti-
vo é oferecer para ao cliente um 
canal de fácil utilização.

Projeções matemáticas de pes-
quisadores da Universidade de 
Granada (UGR), na Espanha, 
apresentam resultados que 
trazem tensão sobre o retorno 
das aulas no País, previsto para 
setembro. A pesquisa conside-
ra uma família espanhola mé-
dia, composta por dois adultos 
e 1,5 fi lhos menores e prevê 
interação que pode chegar 
a 808 pessoas, em dois dias, 
numa classe com 20 alunos. 
As informações são do jornal 

El País. Conforme a análise, 
numa sala de aula em que há 
10 alunos com um irmão e em 
que outros 10 são fi lhos únicos, 
no primeiro dia de aula, cada 
estudante será exposto a 74 
pessoas. Isso ocorrerá exclusi-
vamente se não houver conta-
to com alguém fora da sala de 
aula ou da casa de cada famí-
lia. No segundo dia, explica Al-
berto Aragón, coordenador do 
projeto, “a interação chegaria 
a 808 pessoas”. 

Enel lança portal de negociação 
de dívidas para facilitar 
regularização de clientes

Estudo espanhol mostra que 20 
crianças numa sala de aula implica 
em 808 contatos cruzados
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As micro e pequenas empresas da área de alimentos e bebidas têm até hoje para se 

inscreverem (site bcbrazil.com) no I Business Connection Brazil: Food & Beverage (online), 

que ocorrerá de 22 a 26 próximos. /// Para Heitor Freire (PSL), ex-bolsonarista, a prisão 

de Fabrício Queiroz foi mais um capítulo da novela em que se busca resolver o caso das 

“rachadinhas”. /// Abraham Weintraub saiu do MEC para virar diretor no Banco Mundial. 

Para alguns, um exilado premiado. /// Só lembrando: “Atibaia não é para amadores.”

ONDA DE 
ASSASSINATOS 

envolvendo facções 
em Fortaleza, 

Caucaia e 
Maracanaú. Assusta 

a todos o avanço 
desses grupos 

criminosos.

SUPREMO 
TRIBUNAL 
FEDERAL, 

que está sabendo 
se impor num 

momento em que 
tantos operam 

contra as liberdades 
e a democracia. 

FABRÍCIO QUEIROZ: UM BODE QUE SAIU DA SALA

C
om a prisão de Fabrício Queiroz, acusado de fazer “ra-
chadinha” na Assembleia do Rio e fi car com metade do 
dinheiro dos funcionários, qual será o impacto de tal fato 
nas próximas eleições? Fabrício é ligado à família Bolso-
naro e ressurge como o “homem bomba” capaz de devas-
tar reputações. Políticos que ensaiam apoio de Bolsonaro, 

pelo visto, terão que aguardar ou repensar estratégias. Isso vale para 
o Ceará e, claro, para Fortaleza. Esse caso, com certeza, será mais um 

ingrediente amargo oriundo de um governo que, dia após dia, só se en-
volve ou cria conturbações. A prisão de Fabrício na casa do advogado de 
Flávio e do seu pai, onde passou mais de um ano escondido, deve e pre-
cisa ter aprofundamento e, sem dúvida, haverá desdobramentos. Para 
Bolsonaro, que optou defender os fi lhos em detrimento do interesse do 
País, a situação fi ca complicada. Como se não já não bastasse o STF no 
costado dele. Eis um cenário que provoca outra pandemia na sala de re-
uniões da política planaltina. E sem possibilidade de virar gripezinha.  

ATO PROFILÁTICO
Um ato pelo SUS e em defesa 
da democracia ocorrerá do-
mingo, a partir das 10 horas, 
na Praia de Iracema (estátua). 
De caráter nacional, é organi-
zado por entidades populares 
como o Coletivo Rebento. Or-
ganizadores não vão poupar 
farpas contra Bolsonaro.

SEM REDENÇÃO
Enquanto a Construtora Ma-
nhattan não toca projeto de 
construção de empreendimen-
to imobiliário no prédio do 
Colégio Redentorista (Bairro 
Rodolfo Teófilo) que adquiriu, 
o local vira ponto de lixo, mato 
e droga. Até 2006, era sede da 
Guarda Municipal.

PÓSPANDEMIA
A Fecomércio lançou um pro-
grama (www.ce.senac.br/ges-
taodaretomada) para ajudar 
empresários na retomada dos 
seus negócios. Elaborado pelo 
Senac, em parceria com a IXL 
Center, promete preparar ges-
tores para a chamada era da 
pós-pandemia.

TAREFA DE 
CLASSE

O PCdoB de Fortaleza pegou 
de surpresa demais aliados, 
como o PDT, ao anunciar que, 
sábado, às 17h, em live via Fa-
cebook, lançará o professor 
Anízio Melo como pré-can-
didato a prefeito. Mas avisa: 
quer vagas na Câmara Muni-
cipal, pois só tem uma.

127
jornalistas já morreram ví-
timas da Covid-19 no mun-
do. Informa a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
Isso não é fake. A profissão 
é de risco.

FUI!
De Valdetário Monteiro, 
que deixou a chefia da Casa 
Civil do Governo do Distri-
to Federal: “Voltarei a ad-
vogar!”. A saída dele, que 
era um dos nomes mais 
próximos de Ibaneis Rocha 
(MDB), coincide com o cli-
ma de choque entre o go-
vernador e o Planalto.  

SUSPENSÃO
O STF concedeu liminar sus-
pendendo a aposentadoria es-
pecial de ex-conselheiros do 
extinto TCM. Acatou assim a 
ação ajuizada pelo Partido So-
lidariedade, em nome do de-
putado estadual Heitor Férrer. 
Barra desembolsos mensais da 
ordem de R$ 15,6 mil.

NA ASSEMBLEIA
Um projeto de indicação quer dar 
às servidoras públicas ou adotan-
tes direito à licença-maternidade 
de 180 dias e aos servidores, em 
caso de nascimento do filho ou pai 
adotante, licença-paternidade de 
45 dias. Aderlânia Noronha (SD) é 
autora da proposta.

“MEU ARRAIÁ”
A Rede Cuca promove a cam-
panha “Meu Arraiá da Juven-
tude”. A ação vai até dia 24. 
Para ganhar cesta de comida 
típica, a pessoa decora es-
paço da casa com tema juni-
no e posta no feed do Insta-
gram pessoal com a hashtag 
#meuarraiadajuventude.
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