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OUTUBRO/2012

No próximo dia 13 de novembro, a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – Arce, realiza,
na cidade de Canindé, a primeira edição do “Arce nos Municípios”,
inciativa que se soma às ações do Fórum de Regulação e
Cidadania. O encontro, coordenado pela Ouvidoria da Arce,
pretende reunir consumidores, representantes de órgãos públicos,

integrantes de entidades classistas e diferentes grupos formadores de opinião para, juntos,
discutirem sobre regulação, as ações do ente regulador e como cada um pode vir a ser um
multiplicador das ideias, a fim de que a população tenha consciência sobre seus direitos e deveres.
As palestras técnicas acontecerão na sede do Instituto Federal do Ceará, em Canindé, contando,
inclusive, com a participação de coordenadores e colaboradores da Arce. Segundo o presidente do
Conselho Diretor da Agência, José Luiz Lins dos Santos, o evento, que na verdade fortalece a
concepção do Fórum  que tem caráter permanente  é uma forma de incrementar as atividades de
relacionamento com a sociedade e ampliar os conhecimentos sobre o real papel de uma agência e
sua importância para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Ele enfatiza que o Fórum é
um “canal de diálogo que proporciona o exercício da cidadania e que pode resultar no
aperfeiçoamento da Agência, da mesma forma que o “Arce nos Municípios”. A próxima edição do
evento, que acontecerá ainda este ano, será em Sobral.

Canindé receberá técnicos da Arce

Saiu o resultado do Prêmio Jabuti 2012. Entre aspublicações vencedoras está Gestão do SaneamentoBásico  Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário, cujos autores são Arlindo Philippi Jr. e Alceude Castro Galvão, este último técnico da AgênciaReguladora de Serviços Públicos Delegados do Estadodo Ceará – Arce . A publicação, que pertence à ColeçãoAmbiental, saiu pela Editora Manole. A solenidade deentrega dos prêmios acontecerá no dia 28 de novembropróximo, na Sala São Paulo, na Câmara Brasileira do Livro, que fica na Rua Cristiano Viana, 91,Pinheiros.Segundo Alceu Galvão, a publicação Gestão do Saneamento Básico, classificada em 3º lugar nacategoria Ciências Naturais “teve a colaboração de reguladores da própria Arce e contou com oapoio institucional da Associação Brasileira de Agências de Regulação, Associação Brasileira deEngenharia Sanitária e Ambiental, Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais,Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento Básico e, ainda, do SindicatoNacional de Concessionárias Privadas dos Serviços Públicos de Água e Esgoto”. O livro conta com41 capítulos.Os primeiros colocados na categoria Ciências Naturais foram: “Fundamentos da Paleoparasitologia,de Luiz Fernando Ferreira, Karl Jan Reinhard e Adauto Araújo (Editora Fiocruz) e “Energia Eólica Série Sustentabilidade”, de Eliane A. Faria Amaral Fadigas (Editora Manole). Ao Prêmio Jabuti,podem concorrer Editores, Escritores, Tradutores, Ilustradores, Produtores Gráficos e Designers,em 29 diferentes itens: capa; ilustração; ilustração de livro infantil e juvenil; arquitetura eurbanismo; artes; biografia; ciências exatas; ciências humanas; ciências naturais; ciências da saúde;comunicação; contos e crônicas; didática e paradidática; direito; economia, administração enegócios; educação; fotografia; gastronomia; infantil; juvenil; poesia; psicologia e psicanálise;reportagem; romance; tecnologia e informática; teoria/ crítica literária; turismo e hotelaria; projetográfico; e tradução.

Técnico da Arce entre os vencedores do Jabuti 2012




