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Temperatura 
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33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Parcialmente 
nublado
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HUMOR & ESCOLA 
A diretora do Teatro São José, a atriz Karla Karenina, avisa: 
a partir de dezembro, haverá show semanal de humor, toda 
quarta-feira, nesse equipamento e uma escola de música 
para formar jovens da comunidade. 

Cheia
atual

Minguante
27/11

Nova
4/12

Crescente
10/12
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
0h01min / 0,4 metro

  MARÉ ALTA
6h09min / 2,5 metros

  MARÉ BAIXA
12h04min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
18h15min / 2,5 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
0h33min / 0,6 metro

  MARÉ ALTA
6h41min / 2,4 metros

  MARÉ BAIXA
12h34min / 0,8 metro

  MARÉ ALTA
18h46min / 2,4 metros
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INÉDITO

TERRAS TAPEBAS EM CAUCAIA 

A China testou uma arma hi-
persônica em julho com uma 
tecnologia que permitia dis-
parar um míssil de um veícu-
lo planador a uma velocidade 
cinco vezes superior à veloci-
dade do som - capacidade que 
nenhum país demonstrou até 
hoje, informou ontem o jornal 
britânico Financial Times. No 
teste, ao atingir determinada 
altura, o míssil balístico se 
separou do veículo planador 

e conseguiu manobrar e atin-
gir velocidade hipersônica 
durante o voo sobre o Mar do 
Sul da China, um território 
disputado e palco de tensões 
geopolíticas. Especialistas da 
Darpa, a agência de pesquisa 
avançada do Pentágono, per-
manecem sem saber como a 
China superou as restrições 
da física disparando mísseis 
de um veículo viajando a velo-
cidades hipersônicas. (AE)

A deputada federal Luizianne 
Lins (PT) protocolou na sex-
ta-feira, 19, na Procurado-
ria Geral da República uma 
denúncia contra a Fundação 
Nacional do Índio (Funai) ba-
seada na informação de que a 
comunidade indígena Tapeba, 
em Caucai, teve seu territó-
rio, já demarcado, irregular-
mente redimensionado pela 
Funai, prevendo a diminui-
ção da área em 100 hectares. 
A parlamentar requer que os 
gestores da entidade sejam 

investigados por improbida-
de administrativa e suposta 
prática de peculato. “Esse re-
dimensionamento, realizado 
de forma quase clandestina, 
sem qualquer aviso prévio, 
sem acompanhamento ou fi s-
calização da comunidade in-
dígena e da própria Funai, vai 
exatamente ao encontro dos 
interesses de grileiros e de 
empresário do ramo imobiliá-
rio”, afi rma a denúncia de Lui-
zianne. (Maria Eduarda Pes-
soa, especial para O POVO)

Nova arma hipersônica da 
China viaja 5 vezes mais 
rápida do que o som

Luzianne denuncia Funai à 
Procuradoria Geral da República 
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Negacionistas, 
que ainda não se 

vacinaram e insistem 
em estar contra o 

passaporte da vacina. 
Eita, povo teimoso!

Decon e Procon 
Fortaleza, que já 
estão em campo 

coletando preços de 
olho na Black Friday 

(26). A ordem é 
evitar a black fraude.

TARIFA DA CONTA DE ÁGUA DO CEARENSE VAI AUMENTAR

V
em aí mais um reajuste que, com certeza, mexe no bol-
so do cearense já sofrendo com a infl ação resultante, 
principalmente, da dolarização do preço dos combus-
tíveis: o da conta da água e do esgoto. A Cagece já enca-
minhou à Agência Reguladora do Ceará (Arce) um pleito 
neste sentido. Será a última majoração de serviço pú-

blico estadual do ano. O índice ainda não foi defi nido, o que dependerá 

de uma completa análise por parte da área técnica da agência. Por falar 
em Cagece, a empresa divulgou dados relativos ao terceiro trimestre do 
ano e os dados foram positivos: um aumento de receita bruta na ordem 
de 12,4%, se comparado a igual período de 2020, o que, em valores, su-
pera os R$ 453 milhões. Já a receita operacional líquida superou os R$ 
410 milhões. Custos e despesas do período totalizaram R$ 337 milhões, 
um acréscimo de 1% quando comparado ao ano anterior.

VAI PRO TRONO

Anote. A juíza Joriza Maga-
lhães deverá ser escolhida 
para a vaga de desembargador 
aberta com a aposentadoria de 
Filgueira Mendes. Já teve, por 
sinal, seu nome em duas listas 
para vaga do gênero no Tribu-
nal de Justiça do Estado. 

PRIORIDADE

Há um projeto que conseguiu unir 
a bancada federal cearense em se 
tratando de garantia de emen-
das ao Orçamento Geral da União 
2022: o Hospital da Uece. Mais de 
R$ 200 milhões estão sendo apor-
tados para esse projeto, priorida-
de do governo estadual.

IZOLDISTA
Estimulada pelo enorme con-
tingente de servidores da edu-
cação, a secretária da Educa-
ção do Estado, Eliana Estrela, 
já admite se candidatar a um 
mandato de deputada estadual. 
A exemplo do ex-secretário da 
pasta, Idilvan Alencar, que ten-
tará reeleição à Câmara.

TAPETE 
VERMELHO

O PSB ainda sonha com a ida 
do governador Camilo San-
tana (PT) para seus quadros. 
Isso, se apertar a tese de 
candidatura própria dos pe-
tistas ao Governo.   

CONTRADIÇÃO
Tem sido muito interessante 
observar pessoas que acu-
sam o STF de extrapolar em 
suas prerrogativas, defen-
dendo o ex-juiz Sérgio Moro. 
Como se Moro não tivesse 
ido além de suas funções, 
ao orientar o MPF em alguns 
casos da Lava Jato.

SAÚDE, SAÚDE! 
O prefeito José Sarto (PDT) 
reiterou para a Coluna: Pré-
Carnaval e Réveillon em 
Fortaleza, só mesmo com 
aval do Comitê Estadual de 
Enfrentamento à Covid-19. 
“Tudo é condicionado às au-
toridades sanitárias”, deixa 
claro Sarto.

TERCEIRO 
ENCONTRO

Por falar em Sarto, ele rece-
berá, dia 7 próximo, no Paço, 
uma comissão dos servidores 
municipais para tratar do rea-
juste salarial. A categoria pede 
15,12%, percentual apontado 
pelo Sindifort como correspon-
dente à inflação dos últimos 
dois anos, 2020 e 2021.

BONITINHA, MAS...
A Lagoa da Parangaba foi ur-
banizada, mas continua com 
cara de abandono. Merecia ter 
refletores mais potentes para 
ganhar vida à noite e um mo-
numento tipo o que existe na 
lagoa de Messejana. Além de 
novos atrativos de lazer apro-
veitando a própria lagoa.


por cento foi o crescimento de 
vendas no setor da moda bra-
sileiro. De janeiro até setembro, 
segundo a Associação Brasileira 
da Indústria Tèxtil (Abit). Mas 
ainda é pouco.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
Amantes de corrida de rua estão tirando o atraso após liberação da atividade no 
Estado. Se em Fortaleza ainda não houve o retorno oficial, não faltam opções na 
RMF e demais regiões. /// O jornalista e professor Alberto Perdigão lança dia 14 de 

dezembro, às 18h, no Teatro São José, seu livro “Únicos - Poemas de Solidão, Sauda-
de, Silêncio e Sombras”. /// Só lembrando: “O que vale mais: o direito de ir e vir ou o 
de viver e não morrer?”


