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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Ensolarado

DIOCESE DE CRATO/DIVULGAÇÃO

SÓ DEIXO MEU CARIRI
Dom Gilberto Pestana, que vai trocar a diocese do Cra-
to pelo arcebispado de São Luís (MA), pois nomeado pelo 
papa Francisco, ganhará antes do adeus uma homena-
gem: título de cidadão cearense, a partir de projeto do 
deputado estadual Fernando Santana (PT). 

Nova
atual

Crescente
18/6

Cheia
24/6

Minguante
1/7
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ ALTA
5h44min / 2,6 metros

  MARÉ BAIXA
12h01min / 0,4 metro

  MARÉ ALTA
18h09min / 2,5 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
0h05min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
6h19min / 2,6 metros

  MARÉ BAIXA
12h36min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
18h44min / 2,4 metros

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

12 POLICIAIS AFASTADOS

A família de Kathlen de Oli-
veira Romeu, morta grávida de 
14 semanas na última terça-fei-
ra, 8, na comunidade de Lins de 
Vasconcelos, na zona norte do 
Rio, prestou depoimento ontem, 
11, à Delegacia de Homicídios do 
Rio, na Barra da Tĳ uca (zona 
oeste), que investiga o caso. Uma 
representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-RJ) 
disse que o caso tem evidências 
de homicídio pela Polícia Militar. 
A PM do Rio afastou 12 policiais 
que atuaram na ação que ter-
minou com a morte da jovem, e 
recolheu as armas para perícia.

“Eu preciso gritar por justiça 
por Kathlen. Não foi em vão. Não 
vai ser em vão. Ela foi a última. 
Gravem esse nome, não foi em 
vão”, afi rmou a mãe da vítima, 
Jaqueline de Oliveira Lopes, ao 
sair da delegacia. A avó dela, Sa-
yonara Fátima, que estava com 
a neta no momento em que ela 
foi baleada, também prestou 
depoimento, assim como o pai 
de Kathlen, Luciano Gonçalves, 
e o namorado dela, o tatuador 
Marcelo Ramos Silva.

A vice-presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da OAB
-RJ, Nadine Borges, acompanhou 
os depoimentos e disse estar con-
victa de que houve um homicídio. 

“Foi muito chocante o que nós 
ouvimos, sobretudo da avó dela, 
que presenciou a cena do crime. 
O depoimento da avó só reforça 
os indícios de que houve homi-
cídio por parte da Polícia Militar. 
Não há registro, no depoimento, 
de que houvesse confronto no 
momento. Apenas a existência de 
muitos tiros. O que ela disse é que 
ouviu muitos tiros e só viu poli-
ciais militares”, contou.

“As evidências são muito for-
tes de um homicídio, de fraude 
processual (por supostamente 
terem alterado a cena do crime 
antes da realização da perícia), 
de crime de desobediência em 
relação à decisão do STF (Supre-
mo Tribunal Federal, que no ano 
passado proibiu a realização de 
operações policiais em favelas a 
não ser em situações extraordi-
nárias). Essa operação confi gura 
uma afronta ao STF”, afi rmou a 
advogada.

Segundo a Secretaria de Es-
tado da Polícia Civil (Sepol), já 
foram ouvidos cinco dos 12 po-
liciais militares que estavam na 
comunidade e participaram da 
ação. O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) 
faz uma apuração própria do 
caso e também apura se houve 
crime militar. (Com AE)

OAB diz que morte 
de grávida no Rio 
tem evidências de 
homicídio pela PM

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

O capacete Elmo (respiração assistida), que evitou que muitos pacientes da Covid-19 
fossem intubados, é destaque em duas páginas da revista Carta Capital. /// Em Aquiraz, 
o prefeito Dr. Bruno vem sentindo na pele o que é não ter maioria na Câmara Municipal. 

Até CPI, sem objeto de investigação, um grupo de vereadores articula. /// Só lembrando: 
“Amanhã é o Dia de Santo Antônio. Vai colocar a imagem de cabeça pra baixo pra ver se o 
País faz as pazes com a democracia?”

 CEARÁ que, 
pelo visto, está 

virando freguês do 
Fortaleza. A torcida 
cobra e quer reação 

de um time que paga 
bem e em dia. 

 TÉCNICO Vojvoda, 
do Fortaleza, que, 

sem alarde e de 
forma simples, 

estruturou um time 
que vem dando 
alegrias à sua 

torcida.

CEARÁ VAI GANHAR MAIS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

C
ontratada pela Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente (SEMA), a Universidade Regional do 
Cariri (Urca) está à frente dos estudos para a 
criação de mais cinco Unidades de Conservação 
(UCs) estaduais naquela região, São elas: Coli-
na do Horto (Juazeiro do Norte), Sítio Caldeirão 

(Crato), Vale dos Buritis (Santana do Cariri), Boqueirão de 

Lavras (Lavras da Mangabeira) e Riacho do Meio (Barbalha). 
Segundo o titular da SEMA, Artur Bruno, “o governador Ca-
milo Santana vai quase duplicar o número de UCs em sua ges-
tão, iniciada com 24, em 2015, devendo terminar com 41, em 
2022”. Bruno destaca que essa medida garante novas áreas de 
preservação para o Estado, o que é mais do que bem-vindo. 
Agora é investir mais em fi scalização. 

CONTO DE FADAS

A Arce aplicou mais uma multa em 
cima da Enel pelo péssimo serviço 
prestado à clientela. De quase R$ 
300 mil. Mas o problema é que a 
distribuidora sempre recorre aqui 
e, quando perde, tenta socorro jun-
to à Aneel. A Enel já pagou quanto 
de multa até hoje?

DOCE ESPERA

A Casa Civil do Governo divulgou, 
no Diário Oficial do Estado, edital 
de concorrência pública, de caráter 
nacional, para conclusão da cons-
trução de um cinema padrão na 
cidade de Aquiraz (RMF). No dia 15 
próximo, haverá sessão para rece-
ber e abrir as propostas.

LETARGIA

Já estamos com seis meses de man-
dato dos prefeitos eleitos no último 
pleito e a Justiça Eleitoral ainda está 
julgando pendências, gerando cas-
sações que depois são revistas. Isso 
causa completa indefinição nessas 
gestões, como se não estivéssemos 
em pandemia.

DOIS PESOS

A PGJ estendeu o teletrabalho até 30 
de junho, conforme o ato normativo 
188/2021. Se já há vários promoto-
res e procuradores vacinados com 
primeira e segunda doses, não vale 
também o retorno à atividade pre-
sencial, como querem para docen-
tes após a imunização?

MEDICINA CARIRI

A Urca vai ganhar um curso de Me-
dicina. O governador Camilo Santa-
na deu sinal verde e o processo de 
elaboração do projeto de implan-
tação já começou. Presidindo a co-
missão, definida pelo Conselho Es-
tadual de Educação, o ex-reitor da 
Uece, Jackson Sampaio.

PRESENTE MASSA

Até hoje, assinantes do O POVO+ po-
dem pedir qualquer pizza média ou 
grande, de qualquer sabor, e terão 
direito a desconto de 40% na Domi-
no’s Pizza. É só entrar no Clube OP+ 
e clicar no espaço destinado à piz-
zaria Domino’s ( https://mais.opovo.
com.br/clube).

VIA DA ESCURIDÃO

Na CE-040, entre a cidade de Aqui-
raz e o posto da Polícia Rodoviária 
Estadual, o cenário é de escuridão 
completa. Ciclistas, que adoram 
cumprir esse trajeto, pedem provi-
dências, pois há risco de assaltos e 
de acidentes a cada trecho. 

PELOS ANIMAIS

O Conselho Regional de Medicina 
Veterinária solicitou à SSPDS a 
retificação de edital do concurso 
da Pefoce para inclusão do cargo 
de perito médico-veterinário. É 
função privativa do médico-ve-
terinário toda peritagem judicial 
relacionada às questões judiciais 
com animais.

BOLA FURADA

Mastercard, Ambev e Diageo (Ypió-
ca e Johnnie Walker) pularam fora 
da Copa América, pois viram o País 
ainda em período crítico da Co-
vid-19. Algumas outras manterão o 
patrocínio, mas sem exibir a mar-
ca. A Copa virou bola fora da CBF e 
do governo federal. 
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