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Temperatura 
Máxima

31⁰C
Temperatura 
Mínima

25⁰C
Ensolarado

FABIO LIMA

DOSE FINANCEIRA
O governador Camilo Santana tem reunião hoje, em 
Brasília, com a bancada federal cearense. Hora de dis-
cutir emendas para a recém-lançada Plataforma de 
Modernização da Saúde. O secretário da Saúde, Dr. Ca-
beto, deve participar do encontro.

Nova
atual

Crescente
6/9

Cheia
14/9

Minguante
21/9
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
1h50min / 0,3 metro

  MARÉ ALTA
8h17min / 2,7 metros

  MARÉ BAIXA
14h10min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
20h33min / 2,7 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
2h37min / 0,4 metro

  MARÉ ALTA
9h05min / 2,4 metros

  MARÉ BAIXA
14h56min / 0,8 metro

  MARÉ ALTA
21h22min / 2,4 metros

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

CHRISTIAN DE CASTRO OLIVEIRA

SECULT

O Ministério Público Federal 
(MPF) denunciou o Diretor-pre-
sidente da Agência Nacional de 
Cinema (Ancine), Christian de 
Castro Oliveira, o ex-Ministro 
da Cultura e atual secretário do 
governo de São Paulo, Sérgio 
Sá Leitão, e mais seis servido-
res por associação criminosa, 
violação de sigilo funcional, 
prevaricação, crimes contra a 
honra e denunciação criminosa. 
Segundo o procurador Antonio 

do Passo Cabral, que assina a 
denúncia, o grupo agiu para 
favorecer a candidatura de Ch-
ristian Oliveira à presidência do 
órgão. Oliveira foi afastado da 
presidência da Ancine pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro na Sex-
ta-feira passada, 30. A medida, 
publicada em edição extra do 
Diário Ofi cial da União, cumpriu 
uma decisão judicial da 5ª Vara 
Federal Criminal do Rio de Ja-
neiro.  (AE)

Os 102 aprovados no pri-
meiro concurso público da his-
tória da Secretaria de Cultura 
do Ceará (Secult) vão assumir 
cargos a partir do dia 5 de no-
vembro. O anúncio foi feito on-
tem pelo governador Camilo 
Santana em live no Facebook 
e Instagram. Nos 53 anos de 
existência, esse foi o primei-
ro concurso público realizado 
pela Secult para a contratação 
de servidores de carreira. “São 
102 profi ssionais e por suges-
tão do próprio secretário (da 

Cultura) Fabiano Piúba, a gen-
te vai aproveitar o Dia Nacio-
nal da Cultura, 5 de novembro, 
para poder convocar os nossos 
primeiros concursados da Se-
cretaria da Cultura do Estado”, 
comunicou Camilo. Este foi o 
primeiro anúncio feito pelo 
chefe do Executivo estadual 
a respeito da convocação dos 
aprovados em concursos do 
Governo. “A partir de hoje, nós 
vamos começar a divulgar um 
calendário para os concursos.”, 
disse Camilo.

MPF denuncia presidente 
afastado da Ancine e secretário 
da Cultura de SP

Aprovados em concurso vão 
assumir cargos em novembro
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Em 12 dias, foram arrecadadas 5 toneladas de alimentos do projeto Academia da Vida, 
que acontece no RioMar Papicu, em favor do Lar Amigos de Jesus. O projeto, corrida na 
esteira com 1 km resultando em 1 kg de alimento doado, vai até 9 de novembro. /// Gal 

Costa vai se apresentar, com seu novo show “A Pele do Futuro”, no Iate Clube. A partir das 
22 horas do próximo dia 28. /// Só lembrando: “Quer dizer que lá na pasta da Economia 
alguém tem mais medo da caneta do que de espada?”

EXIGÊNCIA 
de folha corrida 
para jornalista 
cobrir evento 
do ministro 

Paulo Guedes, da 
Economia. Ainda 

bem que voltaram 
atrás nessa 
pataquada.

TRIBUNAL 
de Contas do Estado 
e  UFC, que fecharam 

uma parceria para 
atestar a qualidade 

da pavimentação 
asfáltica das 

estradas cearenses. 
Antes tarde...

CAMILO OFICIALIZA COORDENADORIA EM DEFESA DOS PETS

J á entrou em funcionamento, no âmbito da Secretaria 
do Meio Ambiente do Ceará, a recém-criada Coor-
denadoria Estadual de Proteção Animal. O titular da 
Sema, Artur Bruno, informa que a primeira ação do 
organismo será a Semana Estadual de Proteção Ani-
mal, que ocorrerá de 29 de setembro a 6 de outubro. 

“Já está aberto um concurso de fotografi a (www.sema.ce.gov.br) 
de animais silvestres e haverá, nesse período, um seminário, na 

Assembleia Legislativa, voltado para todos os municípios, com 
foco nas experiências com a política de proteção aos animais que 
está sendo tocada em Fortaleza e Sobral”, diz. Bem, a expectati-
va é que tudo não fi que no bom marketing que se pode obter da 
causa dos pets. Aliás, o titular dessa Coordenadoria Estadual já 
está escolhido: Marcel Girão, militante da causa e ambientalista 
que, em 2018, tentou ser eleito deputado estadual pelo extinto 
PPL, que acabou numa fusão com o PCdoB.

CAIXA S/A
Há um PDV em vigência na Caixa 
Econômica Federal e ainda pai-
ra sob a Instituição o estigma da 
privatização. Avisa Marcos Sarai-
va, dirigente sindical que hoje, em 
Brasília, discute com demais com-
panheiros de banco ofensivas con-
tra a medida.

DESAFIO
A CCJ do Senado vota hoje o relató-
rio de Tasso Jereissati (PSDB) sobre 
a reforma da Previdência. O desa-
fio é manter os benefícios conce-
didos pelo tucano em seu parecer. 
Entre eles, a garantia de um salário 
minimo para pensionistas.

CANTO DE 
SEREIAS

De observadores políticos: ao 
anunciar, há mais de um ano do 
pleito, apoio do PSC e do Avante, 
siglas sem tradição na política de 
Fortaleza, Capitão Wagner, pré-
candidato ao Paço, corre sério 
risco de entrar numa barca fura-
da. A política é dinâmica.

TODO GÁS
Fernando Franco foi reconduzido 
ao cargo de presidente da Agên-
cia Reguladora do Ceará (Arce). 
Ficará por mais quatro anos, 
com duas metas: fechar os mar-
cos regulatórios do saneamento 
e da energia renovável no Estado.

NOVO DE NOVO
Tudo bem que o Dnit enfren-
ta a buraqueira das rodovias. 
Mas não precisava recapear 
pontos sem necessidade. É o 
caso do trecho da BR-116 que 
dá acesso aos retornos do pos-
to da PRF (km 18). Já o trecho 
da BR de acesso ao Anel Viário 
do Eusébio é só buraco.

NOVOS RAIOS
A SSPDS vai passar para nova 
fase de implantação do Batalhão 
Raio. Depois de atender cidades 
com população acima de 50 mil 
habitantes, será a vez agora de 
municípios com população aci-
ma de 30 mil habitantes. A pri-
meira beneficiada: Itarema.

18
meses do assassinato de 
Marielle Franco e nada de vir à 
tona um mandante do crime. O 
que se fala é que há jogo político 
nessa história.

PRESSÃO ALTA
Sobre decisão do Ministério de 
atualizar o Programa Agen-
tes Comunitários de Saúde, 
o Sindifort, que representa a 
categoria em Fortaleza, está 
preocupado. Como vem da Era 
Bolsonaro, teme retrocessos. A 
entidade vai puxar um seminá-
rio sobre o tema.

BÊNÇÃO OFICIAL
O presidente nacional do PDT, 
Carlos Lupi, cumprirá agenda no 
Ceará no próximo sábado. Mais 
precisamente em Sobral, quando 
o deputado federal Leônidas Cris-
tino, em convenção na Câmara 
Municipal, será eleito presidente 
municipal do partido.

SOBE

DESCE
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