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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Céu claro

ACERVO PESSOAL

QUESTÃO DE ORDEM 

O Movimento Muda OAB, de oposição à atual gestão, lançou 
Sávio Aguiar como pré-candidato a presidente da entida-
de. Sávio comanda a Caixa de Assistência dos Advogados 
(Caace) e diz que chega para unir as oposições.

Cheia
atual

Minguante
31/7

Nova
8/8

Crescente
15/8
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
1h58min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
8h15min / 2,5 metros

  MARÉ BAIXA
14h14min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
20h42min / 2,4 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
2h43min / 0,9 metro

  MARÉ ALTA
9h04min / 2,2 metros

  MARÉ BAIXA
14h50min / 0,9 metro

  MARÉ ALTA
21h35min / 2,2 metros
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Mario Lima Júnior, ex-pre-
sidente da Companhia Admi-
nistradora da Zona de Pro-
cessamento de Exportação do 
Ceará (ZPE-CE), faleceu ontem, 
28, aos 71 anos. A causa da mor-
te não foi divulgada. Ele era 
engenheiro mecânico forma-
do pela Universidade Federal 
do Ceará (UFC) e pós-gradua-
do em Segurança do Trabalho 
e participou da evolução do 
Complexo Industrial e Portuá-
rio do Pecém desde o início, em 
1995, ainda quando o projeto 
era apenas um desenho. Ele foi 
presidente da ZPE-CE desde 
agosto de 2015 e foi exonerado 
em janeiro deste ano.

Em nota de pesar, a família 
agradece todas as mensagens 
de conforto recebidas: “Sabe-
mos que Mario era uma pessoa 
muito querida por todos pelo 
seu carinho, profi ssionalismo, 
amizade e alegria. Para sempre 
o teremos em nossa memória 
e coração com muita gratidão 
e saudade, porque deixou ras-
tros em nossos corações”.

O governador do Ceará, Ca-
milo Santana (PT), desejou sen-
timentos aos familiares e ami-
gos, em publicação nas redes 
sociais. Em nota ao O POVO, 
Ricardo Cavalcante falou “em 
nome da Diretoria da Federa-
ção das Indústrias do Estado 

do Ceará (Fiec)”. “Prestamos 
solidariedade aos familiares e 
amigos de Mário Lima Júnior, 
neste momento de luto e dor. 
O executivo teve papel de li-
derança na implementação do 
Complexo Industrial e Portuá-
rio do Pecém (Cipp) e, graças 
aos seus esforços, o desenvol-
vimento Industrial e econômi-
co do Estado do Ceará alcançou 
novos patamares”.

“Neste momento de dor, 
toda a diretoria do Comple-
xo do Pecém se solidariza com 
seus familiares e expressa as 
mais sinceras condolências 
pela perda do profi ssional que 
tanto contribuiu com a histó-
ria da ZPE Ceará”, afi rma nota 
do Complexo do Pecém em ho-
menagem a Mario Lima. Mário 
Jorge Cavalcanti, diretor Co-
mercial da Companhia Docas 
do Ceará também falou sobre a 
trajetória do engenheiro: “Sua 
partida precoce deixa uma 
grande lacuna no setor portuá-
rio e na área de comércio exte-
rior”. A Companhia Siderúrgica 
do Pecém (CSP) também se so-
lidarizou com a família e des-
tacou a atuação de Mario Lima 
Júnior como “fundamental 
para o desenvolvimento da re-
gião do Pecém” e a “relevância 
na implantação da ZPE Ceará”. 
(Beatriz Cavalcante) 

Morre Mario Lima 
Júnior, ex-presidente 
da ZPE Ceará
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Reitores da UFC, Ufersa, Unifei, UFCJM e UFRGS se desligaram da Andifes. /// “A 
Astronauta Mila”, de Taís Assis é o primeiro livro a ser lançado na Biblioteca 
Infantil do Shopping Benfi ca. No próximo domingo, às 16h, no piso térreo desse 
polo de compras. /// Leitores questionando se bolsonaristas, depois do presidente 

se dizer oriundo do Centrão, aceitariam usar o slogan: “Somos todos Centrão!” /// 
Instituto Diageo (Ypióca) inscreve para curso de bartender até o dia 5 próximo (@
learnin orlife-br). Tudo gratuito e on-line. /// Só lembrando: “E aí, general Heleno, 
vai à posse do Ciro Nogueira?”

AMEAÇAS 
contra um padre e, 
agora, contra uma 
vereadora (Larissa 
Gaspar - PT). Que 
tempos obscuros 

estamos vivendo em 
Fortaleza.

SUPERINTENDÊNCIA  
do Sistema Estadual 

de Atendimento 
Socioeducativo (Seas), 

que, neste ano, não 
registrou fugas ou 

rebeliões nos centros 
socioeducativos.

MP PODE INVIABILIZAR FUNDOS DO BNB E BASA

E
m agosto, quando da retomada das atividades do 
Congresso Nacional, as Associações dos Funcio-
nários do Banco do Nordeste (BNB) e do Banco da 
Amazônia (Basa) vão reforçar campanha contra a 
aprovação da Medida Provisória 1052. Essa MP pre-
vê a criação de um fundo para viabilizar concessões 

e parcerias público-privadas (PPPs), a partir da subtração de 
verbas desses dois bancos, por meio de alterações nos fundos 

constitucionais operados pelas duas instituições. A AFBNB lan-
çará uma publicação técnica para ser entregue aos parlamenta-
res, pois mexidas previstas podem inviabilizar até o funciona-
mento desses bancos, alerta Rita Josina. Para ela, que preside 
a AFBNB, essa MP chega como um duro golpe contra regiões 
menos favorecidas economicamente como o Norte e o Nordeste. 
Esses fundos constitucionais foram criados, bom lembrar, pela 
Carta Magna de 1988. 

MUITO BEM!
Sobre a devastação de du-
nas na praia da Taíba, em São 
Gonçalo do Amarante, a Se-
cretaria do Meio Ambiente do 
Estado informa: “Enviou uma 
fi scalização para o local e a 
obra, liberada pela Prefeitura, 
foi embargada. Não seguiu as 
defi nições do licenciamento.”

ORELHAS QUENTES
O petista Mário Mamede apro-
veitou a estada em Brasília, 
nesta semana, onde abraçou 
parentes, para conversas com 
Zé Dirceu e Gilberto Carvalho. 
A campanha de Lula a presi-
dente e a conjuntura política 
no Ceará. E aí, será que falou 
mal dos Ferreira Gomes? 

VIAGEM SEGURA
A Arce lançou plataforma que 
dá ao cliente a condição de 
conferir a situação de regula-
ridade ou não de ônibus e vans 
que operam com fretamento. É 
só clicar em www.arce.ce.gov.
br (aba “serviços”). A ordem é 
inibir o transporte clandestino.

GUERRA SEM FIM
O POVO liberou acesso ao pri-
meiro episódio da 2ª temporada 
da série “Guerra sem Fim” para 
não assinantes. “Refugiados Ur-
banos” expõe cenários de famí-
lias cearenses expulsas de suas 
casas por facções criminosas 
(link: https://materiais.opovo.
com.br/gsf-ep1).

LEÃO É VOVÔ
O time do Fortaleza lançou a cam-
panha “Todo tricolor tem um ami-
go Vovô”. A meta é receber doações 
para a Cruz da Vida, entidade que 
oferece consultas médicas, exa-
mes, tratamento e acolhimento 
para idosos pobres. Pelo PIX: lar-
daimaculada.ms@gmail.com. 

CADÊ A CULTURA?
Diversos fóruns de artistas e 
produtores culturais entrega-
ram ontem ao secretário da 
Cultura de Fortaleza, Elpídio 
Nogueira, a segunda carta co-
brando a política para a área. 
Para o segmento, há lentidão e 
indefi nição por parte do Paço 
para o setor.

CLUSTERS?
Hoje, às 10 horas, tem live sobre 
o Edital Corredores Digitais + 
Clusters Econômicos de Inova-
ção - Grande Fortaleza. No canal 
do YouTube da CDL, Uece e UFC-
TV. Esse programa ofertará ca-
pacitação e bolsas remuneradas 
aos participantes.

AULAS NA 
SAUDADE

Alunos da Unifanor, que no últi-
mo semestre enfrentaram pro-
blemas com a instituição por 
conta do pouco oferecimento de 
cadeiras, sofrem agora com a 
mesma situação. Para agravar, 
as aulas, que começariam no dia 
2/8, foram adiadas para 16/8 sem 
explicação.

TROPA DE ELITE
A Polícia Federal confi rma pre-
sença nos municípios cearenses 
que terão, no próximo domingo, 
eleições suplementares. Agen-
tes da Corporação reforçarão 

a segurança em Pedra Branca, 
Martinópole e Missão Velha. 

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_


