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Temperatura 
Máxima

32⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Ensolarado

NOVO PRESÍDIO
Em dezembro, o governo estadual vai inaugurar o pre-
sídio de segurança máxima, que fica situado em Itaitin-
ga (RMF). A informação é do secretário da Administra-
ção Penitenciária, Mauro Albuquerque, adiantando que 
a unidade terá capacidade para 168 presos.

Nova
atual

Crescente
4/11

Cheia
12/11

Minguante
19/11
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
2h32min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
8h59min / 2,4 metros

  MARÉ BAIXA
14h45min / 0,8 metro

  MARÉ ALTA
21h09min / 2,4 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
3h20min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
9h50min / 2,2 metros

  MARÉ BAIXA
15h38min / 1,0 metro

  MARÉ ALTA
22h04min / 2,2 metros

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

GOVERNADOR DO RJ

EM DOSE ÚNICA

O governador do Rio, Wil-
son Witzel (PSC), voltou a re-
bater o presidente Jair Bolso-
naro na manhã de ontem. Em 
transmissão ao vivo feita na 
quinta-feira, 31, Bolsonaro in-
sistiu na tese de que o gover-
nador teria vazado informa-
ções sobre a investigação da 
morte da vereadora Marielle 
Franco para tentar prejudicá
-lo. Witzel negou novamente 
a alegação e disse que “não 
tem bandido de estimação”. 

“Seja ele de farda, de distinti-
vo, político, fi lho de poderoso. 
Não tenho compromisso com 
a bandidagem”, disse.  E com-
pletou: “assumi o Estado sem 
qualquer compromisso com 
trafi cante, com miliciano. 
Todos aqueles que se coloca-
rem na reta da Justiça serão 
presos, serão investigados”. 
Witzel está brigado com Bol-
sonaro desde que manifestou 
o desejo de concorrer à Presi-
dência em 2022. (AE)

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) apro-
vou nesta semana o registro 
para o medicamento Kozenis 
(succinato de tafenoquina) em 
dose única para o tratamento 
da malária. O Kozenis foi re-
gistrado pelo laboratório GSK 
e será comercializado em em-
balagens de 150 mg de tafe-
noquina com duas unidades. 
Segundo a empresa farma-
cêutica, o remédio é indicado 
para “a cura radical (preven-
ção de recidiva) de malária por 

Plasmodium vivax, em pacien-
tes com 16 anos de idade ou 
mais que estejam recebendo 
cloroquina como terapia para a 
infecção aguda por P. vivax”. A 
empresa poderá comercializar 
o produto no mercado nacio-
nal, seja nos setores público ou 
privado. O registro da Anvisa 
signifi ca que o medicamente 
teve sua indicação, efi cácia e 
segurança aprovadas para o 
país. Como dose única, a tafe-
noquina pode facilitar a adesão 
do paciente. (Agência Brasil)

Witzel nega ter vazado 
informações e diz que não 
tem ‘bandido de estimação’

Anvisa aprova registro 
de remédio para malária 
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Escola de Saúde Pública do Ceará será sede, segunda e terça, do I Congresso 
Nacional de Enfermagem Forense. /// Paróquia Cristo Rei abre hoje festa do 
padroeiro. Com tema “Uma Família em Missão”. /// A Agência Reguladora do 

Ceará (Arce) multou em cerca de R$ 730 mil a Enel Distribuição por falhas no 
atendimento. Cabe recurso. /// Só lembrando: “Que tal orações neste dia pelos 
que desapareceram durante o regime militar?” 

CORTAR 
ASSINATURA

de jornal e ameaçar 
não renovar 
concessão de 
tevê… o Brasil 

vive, realmente, 
momentos 

bem difíceis.  

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

Dolor Barreira, que 
mantém projeto 
de contação de 

histórias nas escolas 
municipais. Alegria 
para os pequenos 

da periferia.

FORÇA-TAREFA DEFENDE NO STF LEI CEARENSE SOBRE AGROTÓXICOS

D ezesseis defensorias públicas estaduais acabam de entrar, 
com a Advocacia Geral da União e Ministério Público Fede-
ral, na luta em defesa da lei cearense que proíbe a pulveri-
zação aérea de agrotóxicos. Uma Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (Adin) tramita no Supremo Tribunal Federal 
sob patrocínio da Confederação Nacional da Agricultura 

considerando essa lei prejudicial para os negócios do agronegócio no 

País. A lei, de autoria do deputado Renato Roseno (Psol), foi sanciona-
da em janeiro pelo governador Camilo Santana, mas, desde que entrou 
em vigor, acabou alvo de protestos dos grande produtores rurais, prin-
cipalmente. Essas defensorias entraram como “amicus curae” no caso 
e, segundo Roseno, ainda articulam vários atos nos Estados em defesa 
dessa lei. Uma manifestação também da Fiocruz reforça argumentos no 
aspecto sanitário favoráveis à legislação.

ARRIÉGUA!
O deputado Tony Brito (Pros) 
apresentou projeto de lei proibin-
do publicidade de bebida alcoóli-
ca na parte externa de estabeleci-
mentos comerciais localizados a 
um raio de 200 metros de escolas. 
Ora, isso nada resolve, gera pre-
juízos e ainda é inconstitucional.

QUEM DÁ MAIS?
O TJCE realizará dois leilões onli-
ne com total de 231 motocicletas 
apreendidas. O primeiro, às 16 
horas deste domingo, com ven-
das para o maior lance a partir 
do valor de avaliação do veículo. O 
segundo, na tarde de 16 de dezem-
bro (www.hastapublica.com.br).

LOTEAMENTO
Pendenga judicial entre Prefeitura 
e construtoras em torno das qua-
dras remanescentes do loteamento 
Jardim Fortaleza, situado no bair-
ro Cocó, chegou ao fim. O ministro 
Edson Fachin (STF), em decisão, 
transito em julgado, assegurou li-
cenças e alvarás do projeto.

MANCHANDO
O setor turístico nordesti-
no já sente efeitos das mais 
de mil toneladas de óleo que 
poluem boa parte do litoral, 
atingindo em cheio belíssi-
mas praias. Há cancelamento 
de reservas em hotéis.

MANCHANDO 
Outro efeito: queda no preço 
das passagens aéreas. Os bi-
lhetes para Fortaleza, Natal, 
Recife, Maceió e Salvador re-
gistram queda de cerca de 25% 
já para o próximo feriadão (15 
de novembro). 

NAS BOCAS
O Cidadania não terá candida-
to a prefeito de Fortaleza em 
2020, como gostaria a direção 
nacional. Informa o presidente 
municipal da sigla, vereador 
Michel Lins. “A prioridade é 
a Câmara Municipal”, diz ele. 
O partido é da base aliada do 
prefeito Roberto Cláudio.

NADA REMIDO
Começou a tramitar projeto de 
indicação do vereador Benigno 
Júnior dando isenção do IPTU 
para clubes sociais. Em troca, 
cederão espaços para projetos 
que a Prefeitura desenvolve com 
crianças e jovens. Esses clubes, 
aliás, têm dívida alta.

LADO A LADO
Durante inauguração do Centro 
de Obstetrícia e UTI de Adultos do 
Hospital Regional de Quixeramo-
bim, o governador Camilo Santana 
deixou claro: “Nosso compromis-
so é com a eficiência na saúde.” 
Falou olhando para o secretário 
estadual da Saúde, Dr.Cabeto.

PASSA AO LARGO
Se depender de Moroni Torgan, 
vice-presidente estadual do DEM, 
o partido não abrirá debate so-
bre candidatura em Fortaleza 
como apregoa a direção nacional. 
Para ele, vice do prefeito Roberto 
Cláudio, essa parceria vem dando 
mais do que certo.
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