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Temperatura 
Máxima

31⁰C
Temperatura 
Mínima

22⁰C
Parcialmente 
Nublado

DIVULGAÇÃO TJCE

DE VOLTA
Desembargadora Iracema do Vale informa a este colunista: 
não permanecerá como membro do CNJ, em Brasília, como 
quer o ministro Dias Toffoli (STF). Alega questões particu-
lares. Vai retomar, portanto, funções no TJ do Ceará.

Nova
atual

Crescente
7/8

Cheia
15/8

Minguante
23/8
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
2h20min / 0,4 metro

  MARÉ ALTA
8h47h00min / 2,7 metros

  MARÉ BAIXA
14h46min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
21h12min / 2,6 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
3h13min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
9h41min / 2,6 metros

  MARÉ BAIXA
15h38min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
22h05min / 2,4 metros

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

O Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comuni-
cações (MCTIC) anunciou que o 
militar Darcton Policarpo Da-
mião foi escolhido para assumir 
interinamente a diretoria do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). Ele substitui o 
ex-diretor Ricardo Galvão, de-
mitido na sexta-feira, 2.

“Ele é uma pessoa de con-
fi ança, logicamente. E uma 
pessoa com uma capacidade 
de gestão já demonstrada pelos 
cargos que exerceu e, portanto, 
será um ótimo diretor interino 
para dar continuidade nesse 
trabalho”, afi rmou Marcos Pon-
tes em vídeo divulgado ontem 
nas redes sociais.

Pontes confi rmou que o 
substituto de Galvão deve per-
manecer no cargo até que seja 
estabelecido o comitê de busca 
com três nomes, de onde deve 
sair o diretor ofi cial. Ainda 
não há uma data para que isso 
ocorra.

Darcton Policarpo Damião 
é formado em Ciências Ae-
ronáuticas na Academia da 

Força Aérea (AFA), tem MBA em 
Gestão Empreendedora pelo 
Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica (ITA), mestrado em 
Sensoriamento Remoto pelo 
Inpe e doutorado em Desenvol-
vimento Sustentável na Univer-
sidade de Brasília (UnB)

Ainda ontem, durante inau-
guração da primeira etapa 
de uma usina solar fl utuante 
presidente em Sobradinho, na 
Bahia Jair Bolsonaro voltou a 
questionar os números de des-
matamento na Amazônia. Ele 
afi rmou que “maus brasileiros” 
fazem “campanha com números 
mentirosos” sobre a Amazônia. 

 “A Amazônia é um potencial 
incalculável. Por isso, alguns 
maus brasileiros ousam fazer 
campanha com números men-
tirosos contra a nossa Ama-
zônia. E nós temos que vencer 
isso e mostrar para o mundo, 
primeiro, que o governo mudou 
e, depois, que nós temos res-
ponsabilidade para mantê-la 
nossa, sem abrir mão de explo-
rá-la de forma sustentável”, de-
clarou. (Com agências)

Ministério 
anuncia diretor 
interino do INPE

| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Darcton 
Policarpo Damião é formado em Ciências 
Aeronáuticas na Academia da Força Aérea
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O TCE disponibiliza notícias sobre suas ações e sessões via Whatsapp (85 98969 3544). O 
contribuinte pode saber assim dos processos envolvendo gestores. /// O desembargador e 
escritor Fernando Ximenes recebeu ontem, no Rio, a Medalha Teixeira de Freitas, do Instituto 

dos Advogados do Brasil. /// Com a licença de Leonardo Araújo (MDB) por 120 dias, assumirá na 
Assembleia Davi do Raimundão (MDB), fi lho do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Raimundão 
(MDB). /// Só lembrando: “E aí, já sabe o que não vai fazer com o dinheirinho do FGTS?”

MARACANAÚ, 
Fortaleza e Caucaia 

entre as cidades 
mais violentas 

do País, segundo 
estudo do Ipea. Com 
base em dados de 

2017.

SAQUE DO FGTS, 
bom quando o 

trabalhador tira 
o dinheiro para 

investir ou aplicar 
num projeto de 

empreendedorismo.

O “Q.I.” DE CAMILO SANTANA NA ARCE

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos De-
legados do Ceará (Arce) vai abrir duas vagas de 
conselheiros. Está chegando ao fi m o mandato de 
Fernando Franco e Artur Silva, ex-deputado es-
tadual, está se aposentando. A Arce, uma autar-
quia especial, conta com cinco conselheiros que 

cumprem mandato de quatro anos, com direito a renovação por 
esse mesmo período. Na prática, exerce a regulação dos serviços 

públicos prestados pela Enel, Cagece, Cegás e pelo Sistema de 
Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. Também 
atua na mediação dos possíveis confl itos entre prestadoras dos 
serviços e usuários, ganhou, digamos, maior interesse e peso 
político. Além de conselheiros percebendo R$ 15 mil mensais, 
terá seu presidente indicado pelo governador Camilo Santana, 
que mudou a legislação. Ou seja, o indicado não precisará mais 
sair do quadro de conselheiros da agência.

CONSÓRCIO
Por falar em em Camilo, ele 
falará hoje, às 18h30min, no 
Jornal da TV Ceará, sobre o 
Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento do Nordeste, 
firmado pelos governadores 
em áreas como a da saúde.

ATO SALUTAR
Com o anúncio do secretário 
Dr Cabeto de que virão novi-
dades na saúde, servidores 
estaduais pedem ao titular da 
pasta: promova também mu-
danças no Instituto de Saúde 
do Servidor do Estado (Issec) 
como, por exemplo, novos 
convênios.

XÔ, PÁ DE CAL
Amanhã, o Sinduscon/CE faz 
nova reunião para tratar do 
acordo com trabalhadores da 
construção civil. A categoria, 
alvo de muito desemprego nos 
últimos meses, tenta reposi-
ção das perdas inflacionárias. 

ESPERANÇA
Caravanas de servidores pú-
blicos seguem, desde o fim de 
semana, a Brasília para corpo 
a corpo junto a parlamentares 
federais em clima de segundo 
turno de votação da reforma 
da Previdência, Ontem, um 
grupo do Sintsef foi de avião.

RAMPA
Jardim Japonês, point turísti-
co encravado na Beira Mar, ga-
nhou nova clientela. Depois de 
moradores de rua que dormem, 
tomam banho e fazem amor no 
local, apareceram os skatistas, 
que usam bancos como rampas 
de acrobacias.

TÔ NEY AÍ...
A reforma da Praça Ney Rebou-
ças, que fica em frente a sede do 
time do Fortaleza, está paradi-
nha. Isso há dois meses, segundo 
moradores do entorno e a mídia 
que cobre o clube. Antes contava 
com três operários na obra.

DAS TORRES
Moroni Torgan está como pre-
feito até quinta-feira, por-
que o titular, Roberto Claudio, 
encontra-se nos EUA, como 
convidado da Universidade de 
Harvard, em curso de Lide-
rança Executiva em Desenvol-
vimento da Primeira Infância.

13
anos completa amanhã a Lei 
Maria da Penha. Um show, às 
14 horas, na Casa da Mulher 
Brasileira, com Tião Simpatia, 
vai lembrar a data.

AÇUCARADO
Parlamentares cearenses re-
ceberam convite para café da 
manhã, amanhã, em Brasília, 
com o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães. Depois de 
ter mandado suspender em-
préstimos para o Nordeste, 
deve dizer que a coisa não é 
bem assim.

SOBE
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