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COMUNICADO

�O município de Campos
Sales passa de hoje a
quarta-feira por uma espécie
de “pente-fino” . Mas só nos
serviços de saneamento
básico e abastecimento de
água. É que a Agência
Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do
Estado programou inspeção
nos sistemas locais, assim
com tem feito em outros
municípios. Em tempos de
seca, deve ser um trabalho
incomum.

Nãopodemosficardebraços
cruzadosquandoestaCasa
temaobrigaçãodeira
Brasíliasaberquaisa
realidadeeas
dificuldades
encontradasno
sistemadesaúdedo
País”
DEPUTADOWALTERCAVALCANTE (PMDB)

Propondoumasacudidanosânimosda Assem-
bleiaLegislativadiantedasdemandas dasaúde
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�Completam-se hoje dois
meses de reunião dos
governadores Camilo
Santana, Rui Costa (BA),
Flávio Dino (MA),
Wellington Dias (PI), Paulo
Câmara (PE), Renan Filho
(AL), Robinson Faria (RN),
Ricardo Coutinho (PA) e
Jackson Barreto (SE) com a
presidente Dilma Rousseff.
Os gestores dos nove
estados nordestinos
expuseram uma pauta

administrativa com cinco
pontos, com a intenção de
somar diálogos com o
Planalto. Apesar do esforço
político de se construir
uma manifestação
consensual dos
governadores, mesmo
havendo diferenças entre
características e demandas
de cada estado, não há
ainda resposta da
Presidência para, digamos
assim, o conjunto da obra.

Inspeçãocanossecos

Fimaosemfim
� A ideia é incluir a seguinte
alínea: “O pedido de licença,
amplamente motivado,
indicará, especialmente, as
razões da viagem, o roteiro e
a previsão de gastos”. Se
passar, Elmano acertará dois
pregos com uma só
martelada. O primeiro é o da
transparência, que deve
mesmo ser regra sagrada de
qualquer gestão. O outro vai
aquietar a oposição - que há
anos investe num debate
convenientemente sem fim.
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projetosmilhão

Outrorumo
� Diz a Constituição do
Ceará, no Artigo 86: “O
Governador e o
Vice-Governador do Estado
não poderão, sem licença da
Assembleia Legislativa,
ausentar-se do Estado e do
País, por período superior a
quinze dias, implicando a
infração em crime de
responsabilidade”. Pois o
deputado Elmano de Freitas
(PT) quer acrescentar um
temperinho a mais nessa
receita.

NasáreasdeCirco,Dança, Teatro,
Performance,Fotografia,
Cinema,Música,ArtesVisuais,
LiteraturaePontosdoDragão
Estãosendosubmetidosàanálise
de30curadores - trêsparacada
categoria.

As inscrições para a edição 2015
do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) começam hoje
(25), a partir das 10h, e se esten-
derão até as 23h59 de 5 de ju-
nho,pelohoráriooficialdeBrasí-
lia.NoCeará,aexpectativaéque
o número de inscritos chegue a
mais de 600 mil e supere o do
ano passado, quando o Estado
registrou 596,5 mil candidatos,
sendo 218 mil alunos do 2º e 3º
anos do Ensino Médio e da Edu-
cação de Jovens e Adultos, na
Capital e no Interior, da rede
estadual de educação.

Os destaques estão para no-
vas medidas que devem reduzir
a abstenção e ampliar a seguran-
ça durante as provas, marcadas
para os dias 24 e 25 de outubro.

Uma das principais inovações
é a perda da isenção da taxa de
inscrição pelos candidatos que
deixarem de comparecer. Quem
não realizar as provas nos dois
dias ficará impedido de pedir o
benefício na edição seguinte do
exame. O objetivo é diminuir os
índices de abstenção. Além de as
pessoasquesedeclararemcaren-
tes, são isentos da taxa os con-
cluintes do ensino médio em
2015 matriculados em escolas
da rede pública. Para os demais,
o valor é de R$ 63. O pagamento

pode ser efetuado até as 21h59
de 10 de junho. A confirmação
será feita pelo site do Enem.

De acordo com as novas re-
gras, menores de 18 anos que
não concluirão o ensino médio
em 2015 só podem usar os resul-
tados do Enem para fins de
autoavaliação. A mudança ocor-
reporque,nosúltimosanos,ado-
lescentestêmconseguidonaJus-
tiça o direito de usar o Enem
como vestibular antes de termi-
nar o 3º ano, o que é contestado
por instituições de ensino.

Outra novidade é a aplicação
do Exame, que terá início às
13h30. Os portões nos locais de
provas continuarão sendo aber-
tos às 12h e fechados às 13h. O

tempo extra de meia hora será
utilizado com ações de seguran-
ça, para que todos entrem em
salaeguardemseuspertences.A
duração das provas é de quatro
horas e meia no sábado e cinco
horas e meia no domingo.

O professor Miguel Franklin
de Castro, pró-reitor de gradua-
ção da Universidade Federal do
Ceará (UFC), afirma que as alte-
rações não terão grandes impac-
tos. “Só recebemos estudantes
comdeclaraçãodainstituiçãode
ensino que informe que o aluno
conclui e aguarda confecção de
certificado”, ressalta.

A pró-reitora de Graduação
da Universidade Estadual do
Ceará (Uece), professora Marci-

lia Chagas Barreto, informou
que a entidade só adere a uma
edição do Enem por ano.

A instituição só irá realizar
uma nova edição do processo
seletivo em 2016.1. A que ocor-
re em 2015.2 será do vestibular
tradicional.
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Doismesessemresposta
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comunicado@diariodonordeste.com.br

Inscriçõescomeçam
hoje,apartirdas10h,
eseencerramnodia
5dejunho.Asprovas
serãoemoutubro

FIQUE POR DENTRO

AnotadoEnemécritériodeacessoà
educaçãosuperiorpormeiodoSiste-
ma de Seleção Unificada (Sisu), que
oferecevagasem115instituiçõespú-
blicas, e do Programa Universidade
paraTodos(ProUni).

A participação na prova é ainda
requisitopara receberobenefício do
Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies),participardoprogramaCiência
sem Fronteiras ou ingressar em va-
gasgratuitasdoscursostécnicosofe-
recidospeloSistemadeSeleçãoUnifi-
cada da Educação Profissional e
Tecnológica (Sisutec). Estudantes
maiores de 18 anos podem também
obter a certificação do ensino médio
pormeiodoEnem.

CMais informações
Inscriçõesdevemserfeitas
nositedoEnem:
http://enem.inep.gov.br/

Ceará deve termais
de 600mil inscritos

PRAIA DE IRACEMA

MarchadaMaconha
atraimilhares
� Defensores da legalização
da maconha compareceram,
ontem, à Praia de Iracema,
na intenção de chamar a
sociedade para discutir o
tema. Milhares de adeptos à
causa saíram em marcha, da
Estátua de Iracema até o
anfiteatro da Volta da
Jurema, na Av. Beira-Mar. A
manifestação ocorre em
Fortaleza desde 2008. A
Polícia Militar (PM)
acompanhou o ato, que
ocorreu de forma pacífica.

HOMOAFETIVO
Casamentocoletivo
recebe inscrições
� Estão abertas, até o dia 8
de junho, as inscrições para o
2º casamento homoafetivo
coletivo de Fortaleza. Cada
casal terá o direito de
convidar dez pessoas para a
cerimônia, que terá bufê e
decoração. Informações:
3452.2047 ou 3452.2345.

COMÉRCIO
Praçasrecebemfeira
deprodução local
� Praças públicas e
terminais de ônibus
recebem, até o fim de maio, o
programa Feira de Pequenos
Negócios de Fortaleza. São
comercializados artigos de
produtores locais. Cerca de
350 participam da ação.

Notadoexame
écritériopara
vaganoSisu

Dereais sãoosrecursosque
serãodisponibilizadospara
bancarpropostasaosEditais
Culturais2015/2016doCentro
DragãodoMardeArteeCultura.
Osselecionadosserão
divulgadosatéopróximodia31.

NESSE INTERVALO,osgovernadoresvoltaramasereunir
dia8,emNatal (RN). Lá, elaboraramnovodocumento-esse
com14propostas -aserentregueàpresidente.Os
portadores foramosministrosJoaquimLevy,daFazenda,
eMangabeiraUnger,dosAssuntosEstratégicos.Enote-se:
oencontrodeDilmacomCamilonaúltimaquartanãopode
nemdevesercreditadoàsarticulaçõesdosgestores.Não
foiumarespostaàsquestõesregionais,massóàsdoCeará.

INSCREVA-SE GRATUITAMENTE ATÉ 01/06/2015
WWW.SOFTTEK.CO/PROGRAMAMOMENTUM

FAÇA PARTE DE UM DOS MAIORES
PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL DO NORDESTE.
INSCREVA-SE PARA A TERCEIRA
ETAPA DE TREINAMENTOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

ASofttek, a Unifor e a Prefeitura de Fortaleza convidam os alunos do terceiro e

do quarto ano, recém-formados e pós-graduados dos cursos de Sistemas de

Informação, Engenharia de Computação, Ciência da Computação, Engenharia

de Teleinformática, Sistemas e mídias digitais, Engenharia de Software, Análise

e desenvolvimento de Sistema, Banco de dados, Administração, Processos

Gerenciais, Finanças, Contabilidade, Economia, Matemática, Recursos

Humanos e Psicologia, com interesse na área de processos de negócio e TI,

para fazer parte das turmas de treinamento do Programa Momentum. A

participação é gratuita e todos os custos desta iniciativa de formação de

profissionais fazem parte dos investimentos da Softtek na região de Fortaleza.

Estudantesquedeixaremdecompareceraosdoisdiasdeprovasperderãoo
direitodepediraisençãodataxadaediçãoseguintedoEnemFOTO: JOSÉ LEOMAR

C Leiamais conteúdos: blogs.diariodonordeste.com.br/roberto
ewww.twitter.com/roberto_maciel

http://svmar.es/marcha-maconha

363593468363593529

VEJA MAIS NO DIARIODONORDESTE.COM.BR


