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Temperatura 
Máxima

31⁰C
Temperatura 
Mínima

23⁰C
Nublado 
com chuva



MAURI MELO

SEM PRESSA
Falando  em Camilo Santana, ele já recebeu, em 
audiência, Antonio Conin (foto), presidente estadual 
do PT, e o vereador Guilherme Sampaio, presidente 
municipal da sigla. Até ontem, não constava na 
agenda dele conversa com a pré-candidata petista 
Luizianne Lins. 

Cheia
atual

Minguante
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Nova
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
1h40min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
8h05min / 2,6 metros

  MARÉ BAIXA
14h08min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
20h33min / 2,4 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
2h26min / 0,8 metro

  MARÉ ALTA
8h52min / 2,4 metros

  MARÉ BAIXA
14h54min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
20h21min / 2,3 metros
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FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

POR PROBLEMAS CARDÍACOS

17 ESTADOS

O homem condenado por 
matar a bailarina cearense Re-
nata Maria Braga, em dezem-
bro de 1993, morreu ontem, 9, 
em decorrência de problemas 
cardíacos na cidade de Brasí-
lia. Wladimir Lopes atirou na 
cabeça da bailarina, que tinha 
apenas 20 anos à época, após 
uma discussão de trânsito. 
A informação foi confi rmada 
por Oneide Braga, mãe da víti-
ma e fundadora da Associação 

de Parentes e Amigos de Vi-
timas da Violência (Apav). Na 
ocasião do crime, o advogado 
chegou a ser preso em fl agran-
te mas teve a primeira conde-
nação apenas em 1997, recor-
rendo a sentença e obtendo 
vitórias. Apenas em 2016 ele 
foi preso, mais de vinte anos 
após o assassinato. No entanto, 
Wladimir Lopes passou apenas 
12 meses atrás das grades e, em 
2017, teve a sentença prescrita. 

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR) au-
torizou o repasse de R$ 30,7 
milhões para ações de sanea-
mento básico em 17 Estados. 
Segundo a pasta, a maior fatia 
dos recursos foi destinada ao 
Nordeste (R$ 15,8 milhões), se-
guida pela região Norte (R$ 6,5 
milhões). Os recursos foram li-
berados para investimento em 
obras de abastecimento, esgo-
tamento sanitário, manejo de 
águas pluviais e saneamento 
integrado, além de estudos e 

projetos para o setor, infor-
mou o ministério. Segundo o 
MDR, desde janeiro, cerca de 
R$ 330 milhões já foram re-
passados. A carteira de obras 
e projetos no setor, coordena-
da pelo ministério, é de R$ 21,5 
bilhões para fi nanciamentos e 
de R$ 20,2 bilhões para o Or-
çamento Geral da União. Res-
ponsáveis pela aplicação dos 
recursos, os Estados e muni-
cípios terão acesso aos paga-
mentos de acordo com a exe-
cução dos serviços. (AE)

Advogado condenado por matar 
a bailarina cearense Renata 
Braga morre em Brasília

Desenvolvimento Regional 
autoriza R$ 30,7 mi para 
saneamento
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 Marcelo Gurgel, cliente da Oi, morador do bairro Dionísio Torres, sofre, há quatro semanas, 
sem internet. Já fez queixas e tudo, houve visitas técnicas, mas, na prática, tudo na mesma. /
// Ganhando elogios do empresariado a equipe de laboratórios do IFCE que vem 

transformando doações em máscaras de proteção. À frente, professor Ernane Leite. /// A 
Câmara Municipal de Fortaleza confi rma: retomará sessões presenciais no dia 3 de agosto. 
/// Só lembrando: “Você acredita num palanque tendo Luizianne e Ciro Gomes juntinhos?”

JOVENS 

e adolescentes 
cada vez mais 
tragados por 

facções criminosas. 
E a Secretaria da 
Promoção Social 
do Estado, que 

prometeu projeto na 
área, cadê?s

AGEFIS  
que, mesmo 

operando com 
contingente 

reduzido, vem dando 
duro para evitar 
que “teimosos” 

promovam 
aglomerações 

nesta pandemia da 
Covid-19.

GOVERNO FARÁ CAMPANHA DA NOTA FISCAL PREMIADA

V
em aí a campanha “Sua Nota Tem Valor”. Trata-se 
de um programa de cidadania e educação fi scal que 
promete incentivar os consumidores a pedirem a 
inclusão do CPF na nota fi scal. Essa novidade vai 
substituir o extinto “Sua Nota Vale Dinheiro”, que 
operou na gestão do então secretário da Fazenda, 

Mauro Filho. A nova campanha usará aplicativo, disponível no play 
store ou app store, e o consumidor, pessoa física terá que se cadas-
trar para concorrer ao sorteio mensal de prêmios e dinheiro. Ele 

poderá escolher também uma entidade fi lantrópica para ajudar. Na 
prática, o programa combaterá também a sonegação de imposto, 
pois quando o consumidor pedir o CPF na nota o estabelecimento 
será obrigado a emitir o documento. Para o consumidor, suas notas 
serão convertidas em pontos que futuramente serão trocados por 
benefícios, o mesmo rendendo pontos para a entidade adotada. O 
governador Camilo Santana anunciará essa novidade hoje, virtual-
mente. Que a ação pague mesmo quem ganhar e não deixe passivo 
como ocorreu com a campanha anterior.

ATACADO & VAREJO
Há mais de um mês reaberto, o 
comércio, segundo o presiden-
te da CDL de Fortaleza, Assis 
Cavalcante, segue a seguinte 
toada: lojas de rua já regis-
tram movimento em alta nas 
vendas; lojas de shoppings, 
quase nada. Só enxame de 
gente em ritmo de passeio.

OLHO NAS PARADAS
A Agência Reguladora do Cea-
rá (Arce) fechou convênio com 
a Polícia Rodoviária Estadual 
e iniciará hoje fiscalização do 
transporte intermunicipal clan-
destino. Como o regulamentar 
ganhou autorização, a Arce e a 
PRE terão que abrir o olho com 
essa concorrência desleal.

POLÍTICA 
Élcio Batista (PSB), depois que 
se afastou da chefia da Casa 
Civil do Governo, vive período 
sabático, segundo seus ami-
gos. Aguarda carta do gover-
nador Camilo Santana (PT) 
sobre sucessão na Capital. Fa-
la-se que Camilo voltou a ser 
convidado a ingressar no PSB.

MANGA CURTA
Lojistas  do Centro Fashion di-
zem que o movimento no local 
anda fraco. Há gente circulan-
do por lá, mas venda, que é 
bom, está aquém do esperado. 
Efeito do poder econômico da 
população, que caiu nos últi-
mos meses. Desemprego e re-
dução salarial são apontados.

MOLHO INGLÊS
De Nelson Martins, ao ser in-
dagado sobre fala de Luizianne 
Lins admitindo abrir mão de sua 
pré-candidatura se Camilo pu-
xar uma frente progressista sem 
o PDT: “Estamos aguardando os 
acontecimentos. O governador 
tenta tratar disso.”  Tenta

SAUDADE
A morte do desembargador 
Jucid Peixoto do Amaral cau-
sou tristeza entre muitos da 
Parquelândia onde, quando 
jovem, era goleiro do time do 
bairro: Paulistano. Também 
freguês do pão com manteiga e 
abacatada do Bar do Seu Hélio 
(hoje Besouro Verde).

38
anos de fundação comemora a 
Comunidade Shalom, que ga-
nhou missa transmitida direto 
do Centro San Lorenzo, no Va-
ticano. E tudo começou numa 
lanchonete, em Fortaleza.

PROTESTO
Hoje , e não ontem como aqui 
divulgamos, cerca de 100 cru-
zes serão fincadas, a partir das 
7 horas, nas areia do Aterrinho 
da Praia de Iracema. A Inter-
sindical e entidades populares 
vão protestar contra a indife-
rença do Governo Federal no 
quesito Covid-19

NOVA CASA
Dois partidos que viviam à 
sombra do Governo e da Pre-
feitura de Fortaleza vão mudar 
de endereço político. O PMN, 
de Reginaldo Moreira, e o PMB, 
de Wellington Saboya, serão os 
próximos a aderir ao Capitão 
Wagner, pré-candidato a pre-
feito pelo Pros.
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