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Temperatura 
Máxima

32⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Parcialmente 
Nublado

CLEIA VIANA/ABR

PSOL NUBLADO
O presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, 
cumpre agenda hoje e amanhã, em Fortaleza. Nela, 
participação no programa Debates do POVO, da Rá-
dio POVO/CBN. Não, ele não vem tentar convencer 
Renato Roseno a virar prefeiturável. Ainda.

Nova
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Crescente
5/10

Cheia
13/10

Minguante
21/10
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
0h38min / 0,0 metro

  MARÉ ALTA
7h04min / 2,8 metros

  MARÉ BAIXA
12h54min / 0,3 metro

  MARÉ ALTA
19h16min / 2,8 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
1h19min / 0,3 metro

  MARÉ ALTA
7h45min / 2,7 metros

  MARÉ BAIXA
13h33min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
19h56min / 2,7 metros

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

“ROMANOS”

PERU

A Polícia Federal (PF) e o Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
defl agraram, na manhã de on-
tem a quarta fase da Operação 
Carne Fraca, batizada de Ro-
manos. A investigação apura 
crimes de corrupção passiva 
cometidos por auditores fi s-
cais agropecuários federais 
que teriam recebido propinas 
para atuarem em benefício de 
um grupo empresarial do ramo 
alimentício. Segundo a PF, há 

indicativos de que foram des-
tinados R$ 19 milhões para os 
pagamentos indevidos.Cerca 
de 280 Policiais Federais cum-
prem 68 mandados de busca e 
apreensão em nove Estados: 
Paraná, São Paulo, Santa Cata-
rina, Goiás, Mato Grosso, Pará, 
Rio Grande do Sul, Minas Ge-
rais e Rio de Janeiro. As ordens 
foram expedidas pela 1ª Vara 
Federal de Ponta Grossa (PR). 
(Agência Estado)

  A democracia do Peru viveu 
dia confuso ontem. O presi-
dente do país, Martín Viscarra, 
dissolveu o Congresso e con-
vocou novas eleições. O Parla-
mento, no entanto, suspendeu 
o presidente por “incapacidade 
temporal” e empossou a vice
-presidente,  Mercedes Araoz. 
Ainda não se sabe quais serão 
os desdobramentos para o país 
que tem dois presidentes “em-
possados” e um abismo cada 
vez maior entre Governo e Le-
gislativo. Na tarde de segunda-
feira, 30, Vizcarra anunciou a 

dissolução do Congresso após 
o legislativo negar um pedido 
de voto de confi ança para mu-
dar o sistema de indicações de 
magistrados para a Suprema 
Corte do país. Vizcarra já havia 
ameaçado dissolver o Congres-
so na tarde de domingo, 29, 
caso o Legislativo não discutis-
se a necessidade de reformar 
os critérios para ingresso na 
Suprema Corte. A intenção de 
Vizcarra era evitar a nomeação 
de juízes ligados à oposição fu-
jimorista, que tem maioria no 
Congresso. (AE)

PF abre 4ª fase da ‘Carne Fraca’ 
e mira em propinas para fi scais 
agropecuários

Após dissolução do Congresso, 
parlamentares empossam vice
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O Selo TCE Ceará Sustentável inscreve, até o próximo dia 18, projeto, prática ou 
campanha alinhados com um ou mais Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), descritos na Agenda 2030 da ONU. /// A Caixa e o Creci/CE promovem hoje, 

às 18h30min, o workshop Inovações do Crédito Imobiliário e Oportunidades do 
Convênio Sistema Confece/Creci e Caixa. /// Só lembrando: Entramos no Outubro 
Rosa. É hora de fez o exame de prevenção do câncer de mama e do colo do útero. 

Mercado de 
trabalho, que 
exige cada vez 

mais capacitação. 
Mas o que se vê 
é o aumento do 

subemprego. Parcial 
ou intermitente.

CDL Fortaleza, que 
está comemorando 

hoje, às 19 horas, 
com sessão solene 

na Assembleia 
Legislativa, 60 anos 

de fundação.

INSPETORIA DE SALVAMENTO AQUÁTICO JOGA A BOIA

A Inspetoria de Salvamento Aquático da Guarda Municipal de 
Fortaleza cobre, hoje, um área que vai da Barra do Ceará ao 
Mucuripe. São 12 quilômetros, que contam com sete postos 
de observação distribuídos nesse perímetro. Esse organis-
mo atende ocorrências quase que diariamente, prestando 
um serviço essencial nesta Capital, que tem o turismo como 

uma das principais fontes de renda. Mesmo assim, a Inspetoria de Sal-
vamento tem recebido pouco ou nenhum apoio por parte da direção da 

Guarda, segundo reclamam seus integrantes que completam quatro anos 
sem receber fardamento,trabalhando sobrecarregados, pois com núme-
ro insufi ciente de salva-vidas. Ainda faltam equipamentos e manutenção 
nas Torres de Observação. Para agravar a situação, a direção da GMF tem 
deslocado guardas do serviço de praia para outras funções (15 deles fo-
ram retirados da inspetoria na última quarta-feira, 25). Há postos com 
apenas um, ou nenhum salva-vidas. Será que salva-vidas só tem fartura 
em época de férias? O Paço, até fechamento da coluna, não deu retorno.

CASO GISELE
A família da universitária Gise-
le Távora de Araújo, morta em 
abordagem policial em junho de 
2018, no bairro Cidade dos Fun-
cionários, está revoltada. Poli-
cial que teria atirado nela por 
engano nunca foi encontrado.

CASO GISELE 
A família de Gisele Távora diz 
que a notificação para o policial 
comparecer à Justiça está com 
o endereço, até hoje, do quartel 
da PM. O policial encontra-se de 
licença desde o episódio.

HAY QUE 
ENDURECER

Já em estudos, no âmbito da 
segurança pública do Estado, 
um projeto para ampliar mais 
ainda a presença do Batalhão 
do Raio na capital cearense. 
Na prática, reforço do policia-
mento mais ostensivo. Conse-
quência de facções que predo-
minam na Cidade.

PRIORIDADE
Do governador Camilo Santana, 
ao ser indagado sobre o proces-
so sucessório de Fortaleza, o PT 
e a ceia larga das suas alianças: 
“Eleição? Só falo disso no ano que 
vem.” Por enquanto, ele enfrenta 
outra batalha que é acabar com 
ataques criminosos.

À BEIRA DO CAIS
O Complexo Industrial e Portuário 
do Pecém esclarece: “A redação 
das cláusulas propostas na última 
assembleia com o sindicato labo-
ral não foram devidamente acor-
dadas com a direção da empresa”. 
O órgão reitera que continuará o 
processo de negociação.

NOSHOW
Roberto Freire, presidente nacio-
nal do Cidadania, deixou um re-
cado: o partido quer ter candidato 
a prefeito de Fortaleza em 2020. 
Citou Alexandre Pereira, dirigente 
estadual da sigla, como a opção. 
Mas Alexandre é titular da Setfor 
da gestão Roberto Cláudio.

É O FRACO!
O programa AgroNordeste, 
lançado ontem em Brasília, 
sob a promessa de incentivar 
o agronegócio na região, tem 
dedo de cearense. O ex-depu-
tado federal Danilo Forte, da 
equipe do Ministério da Agri-
cultura, ficará com a coorde-
nação da estratégia.

BICO GROSSO
Na quinta e sexta-feira, no Sa-
lão de Convenções do Dalla’s 
Grill, o PSDB promove ciclo de 
palestras para tucanos pré-
candidatos a prefeito e verea-
dor. O foco é marketing eleito-
ral, informa Raimundo Gomes 
de Matos, presidente do Insti-
tuto Teotônio Vilela.

VOLTEI!
O advogado Hélio Winston Lei-
tão volta a ser presidente da 
Agência Reguladora do Ceará 
(Arce). O ato saiu no Diário Ofi-
cial assinado pelo governador 
Camilo Santana.
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