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IGOR MACHADO

VELAS DO MUCURIPE
O Porto do Mucuripe movimentou, de janeiro até setembro último, 3,24 
milhões de toneladas, das quais 49% de granéis líquidos, 42% de granéis 
sólidos e 9% de carga geral. Cargas de frutas com destino à Europa acu-
mula 10 navios embarcados.
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
2h29min / 0,4 metro

  MARÉ ALTA
8h57min / 2,4 metros

  MARÉ BAIXA
14h46min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
21h10min / 2,6 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
3h21min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
9h53min / 2,3 metros

  MARÉ BAIXA
15h42min / 0,9 metro

  MARÉ ALTA
22h11min / 2,4 metros

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

ENSINO SUPERIOR

DURANTE 120 HORAS

 O Ministério da Educação 
(MEC) anunciou a recomposi-
ção dos orçamentos das uni-
versidades e institutos fede-
rais. Ontem, o MEC anunciou 
a liberação total dos recursos 
previstos para essas institui-
ções de ensino em 2019. Par-
te deles estava bloqueada. Em 
nota, o MEC diz que os recursos 
são oriundos da própria pasta, 
do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE), 

da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). “Os valores a serem em-
penhados por estas áreas só se-
rão necessários no fi nal de no-
vembro, quando novos recursos 
serão descontingenciados”, diz a 
pasta, que não detalha a origem 
específi ca dos recursos realoca-
dos. (Agência Brasil)

  O vice-presidente norte-a-
mericano, Mike Pence, declarou 
que a Turquia concordou em 
suspender sua operação mili-
tar no norte da Síria durante 
120 horas. Pence fez o comen-
tário depois de se reunir com o 
presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, na Turquia, nessa 
quinta-feira, 17. Pence disse 
que o presidente Donald Trump 
concordou em não impor san-
ções adicionais, caso a Tur-
quia honre o cessar-fogo. O vi-
ce-presidente acrescentou que 

Trump também concordou em 
suspender as atuais sanções, 
caso a Turquia pare totalmente 
com a ação militar. Em anteci-
pação às observações de Pence, 
Trump usou o Twitter, citando 
um acordo que foi conseguido 
na reunião. Ele agradeceu Er-
dogan, afi rmando que “milhões 
de vida serão salvas”. O fi m do 
prazo da ação militar coincide 
com uma reunião entre os pre-
sidentes da Turquia e da Rússia, 
Vladimir Putin, na terça-feira, 
22, em Sochi. (Agência Brasil)

MEC remaneja recursos próprios 
para recompor orçamento das 
instituições federais

Turquia concorda em suspender 
ação militar na Síria
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A Caixa Cultural é sede, até amanhã, a partir das 14 horas, da IV Feira do Cordel 
Brasileiro. /// Várzea Alegre ganhou um matadouro público que será gerido pela 
empresa Sassa Empreendimentos, vencedora de concessão. Profi ssionalizar esse tipo 

de equipamento é questão de saúde. /// Fortaleza agora é cidadã-irmã de Assunção. 
Anualmente, ambas realizarão evento na área do turismo. /// Só lembrando: “Fique 
esperto. Hoje é o Dia D de vacinação contra o sarampo.”

CERTO JORNALISMO 
que tenta se aproveitar da 

tragédia do Edifício Andréa 
para conquistar audiência. 

E a credibilidade?

CEARÁ
que, em setembro, fi cou em 

sétimo no ranking nacional da 
geração de empregos. 

Foram 6,3 mil novas vagas.

JÁ PENSOU DELIVERY POR MEIO DE DRONES?

N este sábado, a praia do Porto das Dunas, em 
Aquiraz (Região Metropolitana de Fortaleza), 
vai ser o campo de provas de um teste de voo 
autônomo com drones. À frente, o engenhei-
ro Pedro Gonçalves, aluno do mestrado profi s-
sional do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

(ITA). Ele dará continuidade à pesquisa intitulada “Modelagem 
de Rotas Aéreas para Remotely Piloted Aircraft (RPA) em Espaço 

Aéreo Não Segregado. Traduzindo: em um futuro próximo, o 
drone poderá ser utilizado no serviço de entrega de produtos. 
O teste ocorrerá às 14h30min, na estrada do Porto das Dunas. 
A ordem é analisar como os drones se comportam, na prática, 
com programações de voos autônomos em rotas pré-defi nidas, 
uma vez que, em campo, fatores externos como vento, poluição 
e pássaros podem ser decisivos no sucesso ou não do objetivo de 
realizar uma entrega.

NO LIMITE
Nesta Semana do Professor que 
se encerra, um dado divulgado 
pela Federação dos Trabalhado-
res no Serviço Público Municipal 
(Fetamce): 88 cidades cearenses 
deram reajuste de 4,17% aos seus 
professores. Ou seja, o que reco-
mendou o MEC.

AUTOFAGIA
Acusado por André Fernandes de 
ter gravado Bolsonaro mandando 
derrubar o líder do PSL na Câma-
ra, o deputado federal Heitor Frei-
re avisa: acionou a PF para inves-
tigar o caso. Já André e o deputado 
Delegado Cavalcante vão acionar a 
Procuradoria da República.

PARCERIA
O Sindicato Apeoc é único sindi-
cato representativo de profes-
sores aceito, junto ao STF, como 
“amicus curiae” do governo do 
Ceará na luta pela verba dos pre-
catórios do extinto Fundef, hoje 
Fundeb. O Estado luta por mais 
de R$ 1 bi para a educação.

UNIDADE
Chamou a atenção, no entorno 
dos escombros do Edifício An-
dréa, uma cena: grupos de ca-
tólicos e da Igreja Universal, no 
apoio aos bombeiros, compar-
tilhando suas doações. Pois é, o 
verdadeiro espírito cristão está 
acima de denominações.

FISCAL DO POVO
A próxima reunião do Conselho da 
Arce, marcada para 31 deste mês, 
além da transmissão via insta-
gram, que já existe, poderá tam-
bém ser conferida pelo Facebook 
e Youtube do órgão. Bom para a 
transparência de quem fiscaliza 
água, luz, transporte público e gás.

ANJO REBELDE
Em entrevista ao Uol, Lula dis-
se que gosta do Ciro “de graça”. 
Chegou até a dizer que queria 
ser, na política, a “Fernanda 
Montenegro dele”. No filme Cen-
tral do Brasil, a atriz interpreta 
personagem que cuida de um 
adolescente rebelde.

SAÚDE 
FINANCEIRA

O HGF está ganhando nova cen-
tral de ar-condicionado. O in-
vestimento, de R$ 1,4 milhão, faz 
parte do programa de eficiên-
cia energética da Enel. Também 
6.319 lâmpadas serão substituí-
das pela tecnologia LED.

PARADA 
REFLEXIVA

Tudo bem que a Parada da Diversi-
dade de Sexual de Fortaleza (sem-
pre no fim de junho) agora integra 
o Calendário Oficial de Eventos do 
Ceará, mas, valem as perguntas: 
cadê a ampliação do atendimento 
aos soropositivos? E campanhas 
preventivas contra DST/Aids?

DETALHES
Secretaria de Urbanismo e Meio 
Ambiente comemora emissão de 
alvará de construção em 30 mi-
nutos. Ótimo, desburocratiza. 
Mas a fiscalização pós-liberação 
da documentação também pre-
cisa, mais do que nunca, ser ágil.

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_


