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Companhia doCas

Porto solidão
O tempo passa, o tempo voa e continua impávido colosso o sistema de tancagem do Porto do 
Mucuripe. Há uma promessa de transferência desse barril à céu aberto para o Complexo Indus-
trial e Portuário do Pecém. Pelo visto, foi jogado no fundo de algum container.
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TábuA DAs MARés
HOJE

  mArÉ ALTA
4h11min / 2,6 metros

  mArÉ bAIXA
10h12min / 0,4 metro

  mArÉ ALTA
16h35min / 2,6 metros

  mArÉ bAIXA
22h26min / 0,5 metro

AMANHÃ
  mArÉ ALTA
4h49min / 2,7 metros

  mArÉ bAIXA
10h47min / 0,4 metro

  mArÉ ALTA
17h09min / 2,7 metros

  mArÉ bAIXA
23h00min / 0,4 metro
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TEMPO EM FORTALEZA

Fontes: obserVatório naCional e FunCeme

PgJ determina 
que namorado de 
Jamile responda 
por homicídio 
| JUlGaMENTo |

O procurador-geral de Jus-
tiça do Ceará (PGJ), Manuel Pi-
nheiro, decidiu ontem, 31, que 
o advogado Aldemir Pessoa Jú-
nior, acusado de assassinar a en-
tão namorada, a empresária Ja-
mile de Oliveira, seja julgado por 
homicídio. Decisão põem fim aos 
embates quanto à atribuição do 
caso e julgamento do crime que 
ocorreu em 29 de agosto de 2019.

Com a nova decisão da pro-
curadoria de Justiça do Estado, 
Aldemir será indiciado ainda pe-
los crimes de fraude processual, 
lesão corporal e porte ilegal de 
arma de fogo. Todos os delitos 
foram apurados pela investiga-
ção de Polícia Forense.

Diante da nova atribuição 
de julgamento paro o caso, 
um novo promotor de justiça 
deverá ser indicado para as-
sumir a condução do processo 
perante a 4ª Vara do Júri de 
Fortaleza, que fará a acusação 
contra Aldemir.

No dia 8 de maio deste ano, 
o Ministério Público do Cea-
rá (MPCE) havia emitido uma 
representação pontuando não 
ter encontrado indícios sufi-
cientes para denunciar Alde-
mir. No entanto, menos de um 
mês depois , o órgão voltou 
atrás da decisão e solicitou que 
o caso retornasse ao Júri para 
que o pedido fosse revisto.

arquiVo Familiar

EmprEsárIA morreu no iJF 
após ser baleada
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A sefaz inicia hoje, em suas unidades, atendimento presencial da clientela. Mas 

com agendamento prévio por meio de seu site. /// Por causa do 7 de Setembro, o 

TCE fará sessões virtuais a partir do dia 8, às 10 horas. Com término no dia 11 de 

setembro, às 12 horas. /// Antonio Goes está como pré-candidato a prefeito de Pedra 

Branca, que o teve como gestor por três vezes. Em 2019, ele renunciou do mandato, 

após operação do MPCE. /// Ainda há muito entulho em vários cruzamentos de 

Fortaleza. Eta, mundo ruim! /// só lembrando: “E aí, aceita convite do TSE para ser 

mesário nas próximas eleições?”

consELho gEsTor 
do Parque Dunas da Sabiaguaba que, em 

quase 8 anos, nunca exigiu gestor, sede e um 
plano de uso sustentável dessa unidade de 

conservação.

coLETIvo sAbIá, 
de moradores da Sabiaguaba, que banca 

biblioteca comunitária em funcionamento para 
crianças e adultos no bairro encravado nesse 

parque municipal.

Tasso JereissaTi e a criação da renda Básica

R
elator do projeto e apontado como o principal articula-
dor da aprovação do novo marco regulatório do sanea-
mento básico no Congresso Nacional, Tasso Jereissati 
tem se concentrado em uma nova agenda de extrema 
repercussão social no país. Trata-se do programa de 
Renda Básica. Coordenador de Desenvolvimento Eco-

nômico da Frente Parlamentar Mista da Renda Básica, ele tem dis-
cutido com especialistas o tema e seus benefícios, em especial para 

as crianças brasileiras. Em meio à atuação confusa do Governo so-
bre o assunto, a perspectiva é que nos próximos meses haja a defini-
ção do modelo a ser apresentado pela Frente Parlamentar. Em 2019, 
ao elaborar a PEC paralela da Previdência, Tasso incluiu a criação 
do Benefício Universal Infantil, que é apontado por estudiosos do 
assunto como uma importante referência para o debate que o Brasil 
tanto precisa na busca pela redução de suas enormes desigualda-
des sociais e regionais.

revisão
A Agência Reguladora do Ceará 
vai revisar legislação da área do 
transporte público intermunicipal, 
informa o presidente do órgão, 
Hélio Winston. Formou comissão 
contando com UFC e Sindicato do 
Transporte Intermunicipal, que 
terá 60 dias para expor proposta.

licitAção
Falando em Arce, Hélio Winston 
adianta que o órgão lançará, este 
mês, licitação para o transporte 
metropolitano de Fortaleza e para 
o Litoral Oeste, incluindo Jericoa-
coara, Paracuru, Flecheiras, Mun-
daú, Praia da Baleia e Itarema. Só 
filés turísticos, sem dúvida.

injeção de ânimo
A Ebserh vai liberar R$ 103 mi-
lhões para sua rede hospitalar 
que inclui o Hospital Universitá-
rio Walter Cantídio e Maternida-
de-Escola Assis Chateaubriand. 
O dinheiro será aplicado para 
custeio de insumos hospitalares e 
para investimentos.

ProPAGAndA
O TRE promoverá amanhã, às 
9 horas, uma live sobre o tema 
“Eleições 2020 - Jornalismo e Pro-
paganda Eleitoral no Rádio e TV”. 
Para profissionais da área, no site 
da Acert. Entre convidados, Mi-
riam Mota Pompeu, coordenadora 
da Propaganda Eleitoral.

ArticulAções
Em Caucaia, a vereadora Natércia 
Campos, que estava como pré-
candidata a prefeitura de Caucaia 
pelo PP, está sendo convencida a 
sair do páreo. Ela pode apoiar o 
pré-candidato a prefeito pelo Pros, 
o deputado estadual Vitor Valim.

em nome do PAi
Em Sobral (Zona Norte), o MDB 
poderá lançar o empresário 
Oscar Rodrigues, pai do depu-
tado federal Moses Rodrigues 
como seu candidato a prefeito. 
Bases da sigla avaliam que Mo-
ses, que perdeu último pleito 
para Ivo Gomes (PDT), já deu 
cota de sacrifício.

leGAl
Cada Vara da Justiça vai passar a 
operar com um Whatsapp Busi-
ness. Isso para facilitar o conta-
to dos advogados. O TJCE acatou 
a sugestão da OAB do Ceará, que 
promete fiscalizar se a medida 
será cumprida. Isso entra em prá-
tica a partir deste mês.

reciclAndo
O PCB marcou para sábado sua con-
venção municipal, que vai ser vir-
tual. No ato, vai homologar Renata 
Lima como vice na futura chapa do 
pré-candidato a prefeito pelo Psol, 
Renato Roseno. Em 2016, Renata foi 
vice do então candidato a prefeito, 
João Alfredo.

sem restrição
De Mário Mamede (PT) sobre carta 
produzido por Artur Bruno e Acrísio 
Sena propondo unidade PT-PDT, só 
entregue a Camilo Santana e Rober-
to Cláudio: “Poderiam enviar cópia 
para a direção do PT da Capital e a 
Luizianne Lins, pois unidade não 
combina com restrição.”

sobe desce
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