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FÁBIO LIMA

ADESÃO FORMAL
A governadora Izolda Cela vai aderir, oficialmente, ao 
candidato Elmano Freitas, postulante do PT ao gover-
no. Vai aparecer no horário gratuito do petista, nesta 
segunda-feira, 26.

ESTA COLUNA É PUBLICADA DE SEGUNDA A  SÁBADOFALE COM O ELIOMAR:

ELIOMAR DE LIMA

TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ ALTA
4h51min / 2,8 metros

  MARÉ BAIXA
11h01min / 0,2 metro

  MARÉ ALTA
17h10min / 2,9 metros

  MARÉ BAIXA
23h17min / 0,2 metro

AMANHÃ

  MARÉ ALTA
5h28min / 2,8 metros

  MARÉ BAIXA
11h34min / 0,3 metro

  MARÉ ALTA
17h44min / 3,0 metros

  MARÉ BAIXA
23h52min / 0,2 metro
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GIORGIA 
Meloni 
deverá ser 
a premiê 
italiana

MELONI PODE SER PREMIÊ

A extrema direita populista 
vai sair vitoriosa das eleições 
legislativas italianas realiza-
das ontem, indicam as proje-
ções. Giorgia Meloni liderava 
todas as pesquisas e pode con-
fi rmar a vitória histórica hoje, 
quando devem sair os resul-
tados ofi ciais. Se as projeções 
estiverem corretas, Meloni, de 
45 anos, líder do Fratelli d’Ita-
lia (Irmãos da Itália), poderá 
se tornar a primeira mulher a 
chefi ar o governo da Itália - e 
a primeira política da ultradi-
reita no poder desde o ditador 
Benito Mussolini, no posto en-
tre 1922 e 1943.

A candidata que lidera uma 
aliança que uniu a centro di-
reita e a extrema direta - for-
mada pelo Irmãos da Itália, 
pela Liga, partido do populista 
Matteo Salvini, e pelo conser-
vador Forza Italia, de Silvio 
Berlusconi - deve conseguir 

47% dos votos. Segundo pes-
quisas de boca de urna, o par-
tido de Meloni terá entre 22% 
e 26% dos votos, o Liga deve 
levar entre 8,5% e 12,5%, e o 
Forza entre 6% e 8%.

Segundo a sondagem, a 
coalizão pode somar até 257 
cadeiras na Câmara, 56 a mais 
do que o necessário para ter 
maioria, e 131 no Senado, 30 a 
mais. Com isso, não precisará 
negociar com outros partidos 
para aprovar pautas e confi r-
mar Meloni no cargo. Ontem, 
o Partido Democrata reco-
nheceu a derrota.

O ceticismo em relação à 
política na Itália é profun-
do, após 11 governos em 20 
anos - primeiros-ministros 
têm fi cado menos de 400 dias 
no cargo em média. Quase 51 
milhões de italianos estavam 
aptos a votar, mas a absten-
ção de 36% foi recorde. (AE)

Projeção dá 
vitória à extrema 
direita na Itália
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A rede de restaurantes Coco Bambu vai inaugurar hoje uma fi lial no North 
Shopping. Com mil metros quadrados e capacidade para 250 lugares. 
Claro que sem “PF” no menu. /// Fortaleza será sede da Feira de Materiais 
de Construção e Sistemas Construtivos, uma das maiores do setor no 

País. Acontecerá de 4 a 7 de outubro de 2023, no Centro de Eventos. /// 
A sinalização horizontal da Cidade está precisando de boa pintura. /// 
Só lembrando: “Faltam seis dias para a eleição. Como está seu nível de 
pressão, caro eleitor?”

DEMORA NA 
CONSTRUÇÃO
de banheiros 

nos terminais do 
Metrofor. Será que 
pegaram o mal da 
tartaruga que se 

enraizou nas obras 
da Linha Leste?

TELEFÉRICO
DA APA

Horto do Padre 
Cícero, em Juazeiro 
do Norte, sucesso 
entre romeiros, 

moradores e 
turistas. A gestão é 
do Instituto Dragão 

do Mar.

ANEEL RECEBE DOSSIÊ SOBRE A ENEL CEARÁ

O 
presidente da Agência Reguladora do Ceará 
(Arce), Hélio Winston, esteve em Brasília reunido 
com o presidente da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa. O foco do en-
contro foi discutir “a urgente necessidade de me-
lhorias” nos processos e no atendimento da Enel 

Distribuição Ceará. Essa companhia, multinacional, vem sendo, 

cada vez mais alvo de queixas por parte da população. No encon-
tro, Winston apresentou ali um dossiê elaborado com o apoio do 
Coordenador de Energia da Arce, Dickson Araújo – também pre-
sente na reunião que ocorreu na última semana. O dossiê pon-
tua, entre vários tópicos, a prestação dos serviços de energia no 
Estado, as demandas da sociedade e propostas para a melhoria 
no processo de fi scalização das distribuidoras no País.

SERVIÇO TRAVADO

Na prática, a Enel é multada, re-
corre e pouco de concreto para 
solucionar problemas reclama-
dos pela população - clientela e 
empresários, é feito. Esse tipo de 
procedimento beneficia a distri-
buidora, segundo Hélio Winston, 
que cobrou da Aneel mudanças.

ÚLTIMO FÔLEGO
Uma mega carreata pró-Bolso-
naro vai acontecer no dia 1º de 
outubro, a partir das 14 horas, 
saindo da Arena Castelão. É or-
ganizada por Alex Ceará, candi-
dato a deputado estadual pelo 
PL, que usa as redes sociais para 
a convocação.

FBI 
Essa do Capitão Wagner, candi-
dato ao Governo pelo União Bra-
sil, de prometer trazer um mister 
salvador do FBI para dar fim ao 
tráfico de drogas no Ceará não pe-
gou. A pergunta é: acabaram com 
o tráfico nos EUA? Outra: quanto 
custaria tal projeto?

ACORDA!

Quem circula por Fortaleza con-
fere, de imediato, candidatos 
desrespeitando as regras sobre 
cidade limpa e colando seus ade-
sivos em tudo que é canto e em 
mobiliários públicos. A fiscali-
zação do TRE parece estar ador-
mecida. Ou cega.

AO DEBATE
A TV Cidade promove hoje, às 18 
horas, debate com os candidatos 
ao Governo. Estarão discutindo 
suas propostas Capitão Wagner, 
Elmano Freitas e Roberto Cláu-
dio. Depois da divulgação da pes-
quisa Ipespe/O POVO, a tempera-
tura, com certeza, deve subir.

HUMM!
Verbas do tal orçamento secreto, 
liberadas via emendas para várias 
prefeituras, prometem turbinar 
candidaturas ligadas ao presiden-
te Bolsonaro no Ceará. Segundo a 
imprensa sulista, entre os agra-
ciados aparecem Domingos Neto 
(PSD) e Júnior Mano (PL).

OPORTUNIDADE

O Programa de Oportunidades e 
Cidadania (POC) da Superinten-
dência do Sistema Estadual de 
Atendimento Socioeducativo (Seas) 
renovou parceria com Sesi, Senai 
e Senac. Jovens pós-medidas e 
familiares estão participando de 
cursos de qualificação profissional.

OPORTUNIDADE 
Os encaminhamentos para par-
ticipação dos jovens em situação 
pós-medidas e familiares são fei-
tos mediante atendimento do Pro-
jeto Novas Trilhas, núcleo técnico 
do POC. Os contatos são disponibi-
lizados pelo (85) 98190.1306.

ARES 
NORDESTINOS

A Caixa Cultural Fortaleza abre 
amanhã a exposição Barroco Ser-
tanejo, uma mostra individual do 
artista cearense Stênio Burgos. A 
mostra já passou por São Paulo, Sal-
vador e Recife e aqui chega com o 
patrocínio do Instituto Myra Eliane.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_

CHARGE \ Jefferson Portela

CHARGE@OPOVO.COM.BR

AVISO  Jeff erson Portela assina as charges durante as férias de Clayton

Temperatura 
Máxima

32⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

n
Nova
atual

c
Crescente

2/10

h
Cheia
9/10

m
Minguante

17/10



Muitas nuvens

Aponte a câmera 
do celular e 
acesse mais 
notas exclusivas 
de Eliomar 
de Lima.


