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Temperatura 
Máxima

30⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Chuvas 
isoladas

AURELIO ALVES

SENADO? 
O deputado federal Capitão Wagner (Pros) admitiu, no fim de semana, em 
Aracati, onde se reuniu com o empresário Caetano Neto e lideranças lo-
cais, disputar o Senado. Se o senador Eduardo Girão (Podemos) se cacifar 
para disputar o Governo.
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
2h51min / 0,68 metro

  MARÉ ALTA
9h08min / 2,02 metros

  MARÉ BAIXA
15h34min / 0,56 metro

  MARÉ ALTA
22h01min / 1,85 metro

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
4h02min / 0,79 metro

  MARÉ ALTA
10h23min / 1,92 metro

  MARÉ BAIXA
16h56min / 0,63 metro

  MARÉ ALTA
23h29min / 1,83 metro

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

VATICANO

ESTADOS UNIDOS

O papa Francisco reapareceu 
neste domingo, 18, na tradi-
cional janela do Palácio Apos-
tólico com vista para a Praça 
de São Pedro para pronunciar 
em público sua tradicional 
oração semanal, que desde 21 
de março vinha sendo trans-
mitida de sua biblioteca, de-
vido às restrições da pande-
mia. “Uma cordial saudação a 
todos vocês, romanos e pere-
grinos brasileiros, poloneses 

e espanhóis (...). Graças a 
Deus, podemos nos encontrar 
novamente neste lugar para 
o nosso encontro dominical”, 
lançou o papa, sorrindo, pe-
rante os fiéis.”Devo confessar 
a vocês uma coisa: senti fal-
ta da praça. Quando tive que 
rezar na biblioteca, não esta-
va contente. Graças a Deus, 
obrigada pela presença (...) 
desejo a todos um bom do-
mingo!”.(AFP)

Dois ataques a tiros foram 
registrados neste domingo, 
18, nos Estados Unidos. Um 
deles deixou três mortos e 
duas pessoas gravemente fe-
ridas em um bar em Kenosha, 
no Estado de Wisconsin. Em 
Austin, no Texas, outras três 
pessoas morreram tam-
bém em tiroteio, próximo a 
um centro comercial e a um 
complexo residencial. Não há 

registro de ligação entre as 
duas ocorrências.
Em Wisconsin, o suspeito ha-
via sido expulso do bar, mas 
voltou e disparou tanto na 
área externa quanto interna. 
O local estava bastante movi-
mentado, o que gerou correria 
e caos, segundo um morador 
próximo do local.
A polícia segue em busca dos 
atiradores em ambos os casos.

Papa reaparece na 
Praça de São Pedro para 
oração dominical

Seis mortos em dois ataques 
a tiros neste domingo

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

O prefeito José Sarto deu entrevista, na última semana, à CNN Internacional, e 
abordou, num bom inglês, sobre a pandemia. Aliás, ele também fala fl uentemente 
alemão e francês. /// Falando em Prefeitura, famílias de Fortaleza começam a 
receber hoje, nos Cras, o Vale-gás. Serão entregues 17.273 tíquetes neste primeiro 

lote até dia 27. /// Renan Calheiros como relator da CPI da Covid no Senado foi sopa 
no mel para o Planalto. O homem é mais queimado do que a língua do Bolsonaro 
falando de cloroquina. /// Só lembrando: “E vamos fl exibilizar mais ainda a 
solidariedade nesta pandemia?”

 IMPASSE no Orçamento da 
União, com o Governo Federal 
sob risco fi scal. Mais uma do 

Paulo Guedes, agora chamado 
de “Liberal de Taubaté” por 

vender aparências.

SOLIDARIEDADE, que cresceu 
principalmente no momento 

em que surgem novos pedintes 
nos cruzamentos de Fortaleza. 

Há motoristas doando 
alimentos nessas paradas.

ADEUS, QUERIDO PROFESSOR GILMAR DE CARVALHO!

A 
morte do professor Gilmar de Carvalho (71), mais 
uma vítima da Covid-19, deixou enorme lacuna entre 
aqueles que não só amam a cultura cearense como 
também fazem dela vocação como pesquisador. Fo-
mos alunos dele no curso de Comunicação Social da 
UFC e pudemos desfrutar dos seus ensinamentos e 

da sua inteligência e bondade no tratar. Escritor, que buscava res-
gatar a riqueza cultural deste estado, com livros sobre Patativa do 

Assaré, tinha esse ofício, digamos, como uma missão. Xilogravu-
ras, prática sem tanta bibliografi a, e embalos do cordel também 
foram o foco deste senhor, que vinha trabalhando em mais um 
livro sobre tradições nordestinas. Gilmar, com alma de publici-
tário, vai deixar saudades e o exemplo de quem soube amar suas 
raízes como ninguém. Para seus amigos e ex-alunos, fi ca a marca 
indelével do homem de jeito simples, feito cabra nordestino. Vá 
com Deus! Ao som das rabecas que você tanto amava.

CONSULTA

A Agência Reguladora do Ceará 
(Arce) está recebendo sugestões da 
população sobre o tema “Novo Mar-
co Legal do Saneamento Básico”. O 
assunto, segundo o presidente da 
agência, Hélio Winston, é prioritá-
rio, pois mexerá com a vida dos ci-
dadãos.

CONSULTA 
A Arce consulta acerca de um proje-
to de lei que institui as microrregiões 
de água e esgoto do Oeste, além das 
respectivas estruturas de governan-
ça. A escuta quer aperfeiçoar para, 
só então, encaminhar o projeto à As-
sembleia. O prazo da consulta é até o 
dia 24 de abril.

ENCAMPAR

A Urca quer encampar o Centro Tec-
nológico de Mineração do Cariri, que 
fica em Nova Olinda e é gerido pelo 
Centec/Fatec Cariri. A transferência 
do equipamento para a Instituição in-
clui um plano de trabalho, informa o 
reitor Francisco do Ó de Lima Júnior. 

REALIDADE MINHA

O desejo de Lula pela permanên-
cia de Camilo no Governo, segundo 
interlocutores, estaria sendo tra-
balhado pela direção nacional do 
PT. A compensação, claro, seria um 
ministério para Camilo, caso Lula 
retorne ao Palácio do Planalto. Mas 
o Senado está bem ali.

MADE IN KARIRI

Será lançado hoje, às 19 horas, pelo 
Google Meet, o livro “Os Kariri”, de 
José Patrício Melo, professor do 
Departamento de Direito da Urca. 
Chega como um dos primeiros e 
mais completos trabalhos relacio-
nados aos índios kariri, povos ori-
ginários da região

FÉRIAS, FÉRIAS

A partir de hoje, a Vulcabras da 
cidade de Horizonte dá férias co-
letivas, por 15 dias, ao seu pessoal. 
A medida é consequência da pan-
demia da Covid-19, que interferiu 
nos negócios da fábrica cearense e 
da filial baiana.

BARRIGA VAZIA

Segue, na Câmara Municipal 
de Aquiraz (RMF), a proposta 
do prefeito Bruno Gonçalves 
do auxílio emergencial de R$ 
250, bem acima do auxílio em 
Fortaleza (R$ 100) e dos R$ 
150 de Bolsonaro. O proble-
ma: vereadores da oposição 
emperram. O MPCE poderia 
conferir isso.

80
anos completa, nesta segunda-
feira, o cantor Roberto Carlos. 
São tantas emoções.

MACIÇO 
TURÍSTICO

Padre Eugênio Pacelli, diretor 
do Mosteiro dos Jesuítas de Ba-
turité, quer incrementar, pós
-pandemia, o turismo religioso 
do Maciço. Já se reuniu, inclusi-
ve, com o secretário Arialdo Pi-
nho (Setur-CE), com o deputa-
do Audic Mota e com o prefeito 
Herberlh Mota.

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_


