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DIVULGAÇÃO

NA FIESP
O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, esteve ontem, em 
São Paulo, com o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Sil-
va. Tratou de encontro sobre oportunidades de negócios e o 
convidou para a reinauguração da Avenida José Alencar, era 
pai do dirigente da federação.
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ ALTA
4h44min / 3,2 metros

  MARÉ BAIXA
11h02min / 0,1 metro

  MARÉ ALTA
17h15min / 2,9 metros

  MARÉ BAIXA
27h17min / 0,3 metro

AMANHÃ
  MARÉ ALTA
5h32min / 3,3 metros

  MARÉ BAIXA
11h46min / 0,0 metro

  MARÉ ALTA
17h59min / 3,0 metros
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AURÉLIO ALVES

CEARÁ 
produziu 
68,9 mil 
toneladas de 
castanhas

68,9 MIL TONELADAS

Em julho, a estimativa da 
produção de castanha de caju 
para 2022 fi cou em 123 mil to-
neladas no Brasil, alta de 1,8% 
ante junho e de 11,2% frente ao 
ano anterior, com crescimento 
de 11,6% no rendimento médio, 
nesse último comparativo. Des-
taque para o Ceará, como maior 
produtor brasileiro, com 68,9 
mil toneladas, representando 
56% do total nacional.

Em seguida vêm Piauí, com 
25,1 mil toneladas e 20,4%, e Rio 
Grande do Norte, com 18 mil to-
neladas e 14,6%.

Os dados foram divulgados 
nesta quinta-feira, 11 de agos-
to, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE), 
por meio deLevantamento da 
Sistemático da Produção Agrí-
cola (LSPA).

Ante 2021, foram estimados 
crescimentos da produção de 
9,2% para o Ceará; de 32,2% 
para o Piauí e de 7,9% para o Rio 
Grande do Norte.

A estimativa da produção 
pernambucana, de 2,9 mil to-
neladas, apresenta crescimento 
de 2% e a do Maranhão, de 3,3 
mil toneladas, declínio de 8,1%. 
Previsão para a Bahia, de 2,9 mil 
toneladas, registra redução de 
18,1% em relação a 2021.

No Brasil, o crescimento da 
produção se deve, principal-
mente, à maior disponibilidade 
de chuvas.

Sobre o Ceará, primeiro lu-
gar de produtores da castanha 
de caju brasileira, a maior área 
plantada é ocupada por plan-
tios antigos e envelhecidos, que, 
ano a ano, vêm sendo cortados e 
aproveitados como lenha.

“No entanto, a área ocu-
pada pelo caju anão vem 
apresentando aumento, com 
refl exos positivos na produ-
tividade, em decorrência dos 
incentivos dos órgãos liga-
dos à pesquisa e extensão do 
Estado”, detalha a pesquisa. 
(Beatriz Cavalcante)

56% da produção 
de castanha de caju 
do Brasil é do Ceará
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O North Shopping Jóquei está com um posto do Fujisan até amanhã. 
Com a chegada do Dia dos Pais, é um bom momento para pais e fi lhos 
doarem sangue juntos. /// O XV Festival da Lagosta de Icapuí começa 
hoje, na Praia de Barreiras. No programa, que vai até domingo, os 

shows de Sandra de Sá e Dorgival Dantas. /// Neste feriadão, praias 
vão estar lotadas. Que o Decon e o Procon confi ram o preço dos 
petiscos. /// Só lembrando: “E aí, já assinou a Carta pela Democracia 
(https://www.estadodedireitosempre.com/)?”

PREÇO DO DIESEL, 
que continua mais 
alto do que o preço 

da gasolina. E os 
caminhoneiros fi cam 

aguardando um 
lenitivo fi nanceiro.

AGENTES 
COMUNITÁRIOS

de saúde, que 
tiveram aprovado, 

pela Assembleia 
Legislativa, projeto 

do Executivo que 
eleva o piso salarial 

da categoria.

VEM AÍ O APLICATIVO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

A 
Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) 
vai lançar mais um serviço. Trata-se de um novo 
aplicativo intitulado “Arce Táxi App”. A nova fer-
ramenta, que será voltada, exclusivamente, para 
realização de trajetos intermunicipais com mais 
de 65 km, promete garantir aos passageiros e ta-

xistas intermunicipais viagens mais seguras e dentro do que 

estabelecem as leis que regem o setor. Por meio do App, que 
possui interface com outra tecnologia da Arce - o Talonário 
Eletrônico, os taxistas poderão criar seus próprios perfi s e ca-
dastrar viagens e seus passageiros transportados. Isso vai as-
segurar não apenas um maior controle sobre os serviços, mas 
também conferirá mais efi ciência às fi scalizações da própria 
agência. É o que se espera.

DISPONIBILIDADE

Ainda sobre o “Arce Táxi App”, 
um dado. Segundo o presidente 
da Agência Reguladora, Hélio 
Winston, o serviço deverá es-
tar disponível para download 
nos primeiros dias de setembro 
na play store.

AO TRABALHO!
A chuva passou, mas a Opera-
ção Tapa-Buracos, da Prefeitu-
ra, que deveria recuperar o as-
falto, transformou a cidade em 
festival de remendos. E mal fei-
tos. Sem falar que a sinalização 
horizontal, em vários trechos, 
está apagada. Um sério risco 
para acidentes.

JEITO IZOLDA
Quem vai ao Palácio da Abolição 
conversar com a governadora 
Izolda Cela (sem partido) en-
contra duas certezas: ela escuta 
tudo, mesmo que, às vezes, dê 
um não, e oferece sempre um 
cafezinho com um mimo bem 
cearense: uma boa tapioca.

CAMPANHA

A última revista Veja, que traz Ciro 
Gomes na capa, foi distribuída em 
vários redutos do interior cearen-
se. Na reportagem, a exposição de 
um candidato a presidente que até 
pode ter a língua grande, mas tem 
experiência como executivo.

APOIO CIDISTA
De Elmano Freitas, indagado so-
bre o apoio de Cid Gomes, hoje 
fora da campanha: “Se eu rece-
ber o apoio, ficarei muito honra-
do. Mas o que eu espero mesmo 
é caminharmos juntos: Camilo, 
Lula, Elmano e partidos. Cada 
cidadão é senhor do destino do 
Estado do Ceará.”

SARAVÁ!
Tudo pronto para a IX Festa de Ye-
manjá. A abertura ocorre às 18 ho-
ras de amanhã e vai até segunda, 
no aterrinho da Praia de Iracema 
reunindo associações de candom-
blé e suas oferendas. Coincide com 
a festa da padroeira de Fortaleza, 
Nossa Senhora da Assunção.

SORRIA, VOCÊ…

O senador Cid Gomes (PDT) reapa-
receu. Não, não foi em evento po-
lítico, mas, nesta semana, na festa 
dos 90 anos do empresário Edson 
Ventura. Saiu em foto ao lado do 
aniversariante. Ali também esta-
vam presentes Camilo Santana, 
Izolda e Roberto Cláudio.

NA ESPERA
A assessoria de imprensa da Seu-
ma informa: a licitação para com-
pleta reforma do Parque Rio Bran-
co, situado no bairro São João do 
Tauape, está a caminho. E virá 
trazendo muitas sugestões do Mo-
vimento Proparque, que cobra re-
vitalização do equipamento.

PASSA AO LARGO
Quem for organizar a festa e convi-
dar Camilo Santana, é bom, segun-
do amigos dele, ficar atento. Ele, 
que não engole o polissêmico Élcio 
Batista, incluiu outro com quem 
não quer papo: seu ex-secretário 
da Saúde, Dr.Cabeto. Nem que es-
teja com as coronárias em risco.
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Temperatura 
Máxima

31⁰C
Temperatura 
Mínima

22⁰C
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Nova
27/8

c
Crescente

3/9



Ensolarado
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do celular e 
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