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Temperatura 
Máxima

32⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Poucas nuvens

MAURI MELO

QUE PENA! 
Nesta semana, o senador Cid Gomes (PDT) conferiu a 
Abav Expo, onde foi bastante cumprimentado pelo Cen-
tro de Eventos, obra de sua gestão como governador e 
local do evento. Pena que loas não se estendam ao Ac-
quario do Ceará, hoje só no esqueleto.  

Nova
atual

Crescente
13/10

Cheia
20/10

Minguante
28/10
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
0h14min / 0,1 metro

  MARÉ ALTA
6h31min / 3,0 metros

  MARÉ BAIXA
12h33min / 0,4 metro

  MARÉ ALTA
18h45min / 3,1 metros

AMANHÃ

  MARÉ BAIXA
0h55min / 0,2 metro

  MARÉ ALTA
7h14min / 2,8 metros

  MARÉ BAIXA
13h14min / 0,6 metro

  MARÉ ALTA
19h28min / 2,9 metros
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PESQUISA

O Ministério da Economia 
diminuiu em 87% o encami-
nhamento de verbas para o se-
tor de ciência e tecnologia nes-
te ano - a queda foi de R$ 690 
milhões para R$ 89,8 milhões. 
Especialistas já temem que 
projetos de pesquisas em dife-
rentes áreas, como a da saúde, 
possam ser afetados por falta 
de investimento.

Em sua decisão, o minis-
tério alega que a proposta 
de orçamento para 2022 au-
mentará consideravelmente 
os recursos para projetos de 
pesquisa. O pedido de corte 
feito pela área econômica da 
gestão Jair Bolsonaro foi re-
velado pela colunista Míriam 
Leitão, do jornal O Globo. Em 
25 de agosto, o governo enviou 
ao Congresso o Projeto de Lei 
(PLN) 16, que abria um cré-
dito suplementar de R$ 690 
milhões para o Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ções no orçamento deste ano.

Desse montante total, R$ 
34,578 milhões iriam para a 
Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (Cnen) e os R$ 655,421 
milhões restantes seriam des-
tinados ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (FNDCT) - que 
apoia os programas e projetos 
prioritários de desenvolvimen-
to científi co e tecnológico na-
cionais. Em ofício assinado pelo 

ministro Paulo Guedes e envia-
do na últimas quinta-feira, 7, à 
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO) do Congresso, o governo 
decidiu dividir os recursos que 
iriam integralmente para ciên-
cia e tecnologia com outros seis 
ministérios.

Na nova formatação, já 
aprovada pelos parlamenta-
res, os recursos para projetos 
de ciência e tecnologia caíram 
de R$ 655,421 milhões para 
apenas R$ 7,222 milhões - ou 
seja, 1,10% da proposta origi-
nal. De R$ 34,578 milhões para 
a produção de radiofármacos, 
o governo aumentou para R$ 
82,577 milhões. A fabricação 
de remédios para câncer pelo 
Instituto de Pesquisas Ener-
géticas e Nucleares (Ipen), 
conforme revelou o Estadão, 
chegou a parar em setembro 
por falta de recursos Esses 
medicamentos atendem entre 
1,5 milhão e 2 milhões de pes-
soas no País.

No ofício do Ministério da 
Economia desta semana, a 
pasta alega que outro projeto - 
o PLN18, que ainda tramita no 
Congresso - destina mais R$ 18 
milhões ao FNDCT neste ano. 
A equipe de Guedes também 
argumenta que, dos R$ 104,7 
milhões orçados para ações do 
fundo em 2021, apenas R$ 87,4 
milhões foram empenhados 
até agora. (AE)

Governo federal corta 87% 
da verba para a área de 
ciência e tecnologia
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Até terça-feira, a PRF e PRE realizam a “Operação Nossa Senhora Aparecida” nas rodovias 

estaduais e federais. E nada de bebida alcoólica nas estradas. /// A fachada da escola 

de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho ganhou iluminação rosa. Para lembrar o 

Outubro Rosa de prevenção contra o câncer de mama. /// Padre Gilson Soares ganhou bolo 

e orações dobradas nesta semana. Porque completou 74 aninhos. /// Só lembrando: “No 

feriadão, a Covid-19 não dá folga. Fique atento!”

MINISTRO DA 
SAÚDE, 

Marcelo Queiroga, 
que vai depor, pela 
terceira vez, na CPI 
da Covid-19. Neste 
clima de 600.077 

mortes pelo vírus, 
até ontem.

NOBEL DA PAZ, 
para Maira Ressa 

(Filipinas) e Dmitry 
Andreyevich 

(Rússia), em nome 
dos jornalistas 
que defendem 
a liberdade de 

expressão.

IFCE TEM 34 PESQUISADORES ENTRE OS MAIS INFLUENTES

O 
Instituto Federal do Ceará (IFCE) comemora. Está 
com 34 pesquisadores seus entre os mais infl uentes 
do mundo, segundo ranking da AD Scientifi c Index. 
A relação classifi cou milhares de pesquisadores de 
todo o planeta, a partir de critérios como produti-
vidade acadêmica e número de citações recebidas 

de suas publicações, com destaque para os últimos cinco anos. Os 
profi ssionais do IFCE incluídos no ranking são de áreas variadas, 

como Agricultura, Saúde, Saneamento Ambiental, Engenharia e 
Tecnologia, Física, entre outras. O primeiro nome do IFCE na lista 
é o professor do campus de Limoeiro do Norte Rodrigo Gregório 
da Silva, que é também o 72º do Brasil e o 114º da América do Sul, 
além de estar entre os 10 mil primeiros do mundo. Na sequência, 
vem o enfermeiro Francisco Rogerlândio Martins Melo, do cam-
pus de Fortaleza (confi ra demais no site do IFCE). Sorrindo de uma 
ponta a outra das orelhas, o reitor Wally Menezes.

OBAAAA!!

Nem tudo é multa pelas bandas 
da AMC. Várias medidas de mo-
bilidade urbana e intervenções no 
trânsito, com mudança no limite 
de velocidade, deram resultado: 
em setembro, apenas 10 óbitos no 
trânsito, menor índice dos últimos 
20 anos dos registros.

INSEGURANÇA 
A Associação dos Lojistas da Mon-
senhor Tabosa denuncia avanço de 
moradores de rua na área e falta 
de segurança. “O pior é que há lojas 
sendo invadidas à noite e há fur-
tos até de medidor da Cagece e da 
energia”, lamenta Márcia Oliveira, 
presidente da entidade.

TODO APOIO
A Assembleia Legislativa aprovou 
projeto de Antonio Granja que ins-
titui o Programa de Atenção à Ví-
tima de Estupro no Estado. Prevê, 
entre algumas ações, que seja im-
plantado nas delegacias da mulher, 
centros de assistência social e cen-
tros de apoio à mulher.

NOVA DIREÇÃO

A Agência Reguladora do 
Ceará (Arce) está sob novo 
comando. O governador Ca-
milo Santana nomeou o ad-
vogado e professor Matheus 
Teodoro. Ele é filho do de-
sembargador Teodoro Silva 
Santos.

REFINARIA?
Setor de energia com 
grandes promessas de 
projetos para o Ceará nos 
próximos anos. A torcida 
é para que tantos núme-
ros anunciados não caiam 
no esquecimento como em 
anos anteriores. A propó-
sito: ninguém mais fala 
em refinaria de petróleo 
por aqui.

3
mortes foram registradas no 
Ceará pela variante Delta da 
Covid-19. Já são 208 casos de 
infectados, segundo a Secre-
taria da Saúde do Estado.

PACOTE DO VALE

A Região do Vale do Jaguari-
be será contemplada com uma 
Central de Abastecimento (Cea-
sa) e mais um hospital. Essas 
obras constam num pacote de 
investimentos que o governa-
dor Camilo Santana anunciará 
em breve.

PÃO DO ESPÍRITO
A Padaria Ideal, em Fortaleza, 
resolveu investir em cultura. 
Todas as embalagens dos seus 
produtos estampam poesias de 
vários nomes da literatura. O 
grupo definiu a estratégia como 
operação “Pão e Poesia”

MEMORIAL 
DA COVID

O Senado aprovou uma reso-
lução criando o Memorial em 
Homenagem às Vítimas da Co-
vid-19 no Brasil. A iniciativa foi 
avalizada pelo vice-presidente 
da Casa, Vital do Rêgo. Deverá 
ser instalado na parte externa 
das dependências do Senado.
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AVISO  Jeff erson Portela assina as charges durante as férias de Clayton
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