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temperatura 
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30⁰C
temperatura 
mínima

24⁰C
Nublado



sara MaIa

Mistura fina
O Curso de Veterinária da Uece quer adquirir leite 
caprino. O objetivo é produzir ACPLacte, que unirá, 
em sua composição, leite de caprinos e água de coco 
em pó. É mais uma iniciativa do pesquisador José 
Nunes Ferreira, que já fez contatos com a Federação 
da Agricultura.
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TábuA DAs MARés
HOJE

  mArÉ ALTA
3h29min / 2,4 metros

  mArÉ bAIXA
9h32min / 0,5 metro

  mArÉ ALTA
15h58min / 2,4 metros

  mArÉ bAIXA
21h48min / 0,7 metro

AMANHÃ
  mArÉ ALTA
4h11min / 2,6 metros

  mArÉ bAIXA
10h12min / 0,4 metro

  mArÉ ALTA
16h35min / 2,6 metros

  mArÉ bAIXA
22h26min / 0,5 metro

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FoNtes: obserVatórIo NaCIoNal e FuNCeMe

Caixa credita hoje 
saque emergencial
| nascidos em setembro | 

A Caixa credita nesta segun-
da-feira, 31, o saque emergencial 
do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para os traba-
lhadores nascidos em setembro. 

Apesar de a Medida Provi-
sória 946, que instituiu o saque 
emergencial, ter perdido a vali-
dade, a Caixa manteve o calen-
dário de saques, com base no 
princípio da segurança jurídica. 
Ao todo, o governo pretende in-
jetar R$ 37,8 bilhões na econo-
mia, beneficiando cerca de 60 
milhões de pessoas.

Nesta fase, o dinheiro pode-
rá ser movimentado apenas por 
meio do aplicativo Caixa Tem. O 
pagamento será feito na conta 
poupança social digital. O saque 
em dinheiro estará disponível 
somente em 31 de outubro.

O valor do saque emergencial 

é de até R$ 1.045, considerando 
a soma dos saldos de todas as 
contas ativas ou inativas com 
saldo no FGTS.

A Caixa orienta os trabalha-
dores a verificar o valor do saque 
e a data do crédito nos canais de 
atendimento eletrônico do ban-
co: aplicativo FGTS e telefone 111. 
Caso o trabalhador tenha direito 
ao saque emergencial, mas não 
teve a conta poupança digital 
aberta automaticamente, deverá 
acessar o aplicativo FGTS para 
complementar os dados e rece-
ber o dinheiro.

O banco alerta que não en-
via mensagens com pedido de 
senhas, dados ou informações 
pessoais. Também não envia 
links nem pede confirmação de 
dispositivo ou acesso à conta por 
e-mail, SMS ou WhatsApp.

MarCello Casal Jr/agêNCIa brasIl

DInhEIro poderá ser 
movimentado pelo app Caixa tem

elIoMardelIMa@opoVo.CoM.br |  bLogDoELIomAr.com.br

O Conselho Estadual de Educação retoma hoje atividades presenciais. Mas com agendamen-
to. /// fernando franco, conselheiro da Arce, acaba de ser reconduzido à presidência da As-
sociação Brasileira das Agências Reguladoras (Abar). /// O shopping iguatemi ganha hoje uma 

filial do restaurante Coco Bambu. /// Em aquiraz, o prefeito Edson Sá (PDT), ganhou apoio do 
PT do governador Camilo Santana e vai para a reeleição. Anúncio feito pelo deputado Acrísio 
Sena. /// só lembrando: “E aí, o que mais preocupa o eleitor de Fortaleza?”

AvEnIDA 

Eduardo Girão, 
cheia de remendos 

provocados por 
eternas obras 

da Cagece, sem 
sinalização vertical. 

mInIsTÉrIo 

Público do Ceará e 
de Contas, atentos 
às movimentações 

financeiras dos 
prefeitos neste ano 

de eleições. 

Prefeito inaugura iJf-2 agora em Setembro

N
em só de convenção do PDT, para escolha do can-
didato do partido à sua sucessão, consta a agenda 
do prefeito Roberto Cláudio agora em setembro. 
No próximo dia 14, por exemplo, ele inaugura ofi-
cialmente o IJF-2, obra física de maior relevância 
de sua gestão e fruto de parceria com o gover-

nador Camilo Santana. O IJF-2, que cumpriu papel importante 
com a adaptação feita contra a Covid-19, terá ampliação de qua-
se 50% na sua capacidade de atendimento e passa a contar com 

664 leitos - 153 de enfermaria, 20 de Unidade Intermediária (UI) 
e 30 de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Atualmente, o IJF 
possui 461 leitos e com o IJF-2 será dotado de novas salas cirúrgi-
cas, enfermarias, farmácia, salas de recuperação pós-anestésica, 
central de exames especializados e serviços de hemodinâmica e 
ressonância magnética. Setembro também marcará a entrega das 
obras de reforma dos postos de saúde Lineu Jucá, Hélio Goes e 
Guarany Montalverne, além da Policlínica do Siqueira e novo Gon-
zaguinha da Barra. Saúde, nestas eleições, pesará.

a Carta
Nesta semana, o grupo que 
puxou a “Carta aos Progressis-
tas” apregoando unidade con-
tra o bolsonarismo na Capital, 
entrega o documento aos pre-
sidentes das siglas aliadas de 
Camilo Santana e do prefeito 
Roberto Cláudio. Tanto Camilo 
como RC receberão cópia.

EM nOME da 
ClassE

Nada de abrir da disputa para 
frente de esquerda. Anízio 
Melo, pré-candidato a prefei-
to de Fortaleza pelo PCdoB, já 
gravou vídeo em que se apre-
sentará, na propaganda elei-
toral gratuita, ao eleitorado da 
Capital. É carioca nascido em 
Duque de Caxias.

Xô, fEMiniCídiO!
O Fórum Cearense de Mulhe-
res lançou o documento “Fe-
minicídio no Ceará: a dor de 
contar mortes evitáveis... ou 
sobre a (ir)responsabilidade 
do Estado na prevenção do 
assassinato de mulheres”. Co-
bra do governo políticas con-
cretas para o segmento. 

lOira & lula
A deputada federal Luizianne 
Lins afirmou que é pré-candi-
data à Prefeitura de Fortaleza 
por vontade de Lula e pela una-
nimidade do PT da Capital. Foi 
durante entrevista, no fim de 
semana, ao programa Da Hora, 
da TV União.  

Loira & LuLa 2
Sobre o governador Camilo San-
tana (PT), a pré-candidata pe-
tista garantiu: “Não tenho atrito 
com o Camilo, mas o problema 
são as companhias dele”. Refe-
riu-se aos Ferreira Gomes que, 
nacionalmente, não são da sim-
patia de Lula. 

turMa dE 
MásCara

O Pros fará sua convenção mu-
nicipal dia 7 de setembro, a par-
tir das 9 horas, no ginásio do Co-
légio Farias Brito (Rua Senador 
Pompeu, 2607 - Centro). O pré-
candidato Capitão Wagner não 
fará o ato virtual. Promete toda 
uma estrutura com protocolos 
sanitários.  

MarquEtEirO
O publicitário Einhardt Jácome, 
que foi cunhado do ex-ministro 
Ciro Gomes, acaba de ser con-
tratado para atuar como mar-
queteiro da futura campanha 
do pré-candidato a prefeito de 
Caucaia pelo Pros, o deputado 
estadual Vitor Valim. Valim está 
confiante.

Psl na CabEça
O PSL vai mesmo disputar a 
Prefeitura de Fortaleza com o 
nome do deputado federal Hei-
tor Freire. “Nós não seremos 
coadjuvantes e vamos brigar 
nas eleições”, disse o parlamen-
tar para este colunista. Nada, 
portanto, de endosso ao Capitão 
Wagner (Pros).

siM, Mas...
O Solidariedade fará dia 15 pró-
ximo sua convenção municipal. 
O nome para o Paço é o do depu-
tado estadual Heitor Férrer, que 
tenta arranjar o vice de outro 
partido. “Converso com duas si-
glas. Não falo em desistir, mas, 
sem um aliado, é difícil enfren-
tar”, admite ele.
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