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COMUNICADO

�Da série “Além da seca,
as contas”. A Fundação
Cearense de Meteorologia
e Recursos Hídricos não
passou pelo pente-fino do
Tribunal de Contas do
Estado. O TCE desaprovou
a prestação de contas do
órgão relativa a 2010.
Segundo a decisão, teriam
chovido irregularidades na

Funceme naquele ano.
Tipo repasse de recursos a
entidades privadas sem
assinatura de instrumento
legal, terceirização de
atividade-fim e
fracionamento de
despesas. O clima tende a
ficar pior, já que o caso vai
ser monitorado agora pelo
Ministério Público.

Todosetodas
� Fosse só isso, já seria
bastante. Mas o desenrolar
dos fatos acabou desabando,
e com muita força, sobre
todos os vereadores e a
própria instituição. É que o
Ministério Público, que
denunciou “AondeÉ?” e
“Leonelzinho”, quis ouvir os
parlamentares, todos, sobre
o que fazem com os recursos.
Gerou incômodo, viu?

�Terminam nesta
sexta-feira, pelo menos
oficialmente, já que ontem
passou-se a régua na parte
mais volumosa das
demandas, as temporadas
de plenário da Câmara de
Fortaleza e da Assembleia
Legislativa do Estado este
ano. Quem pretender
avaliar os desempenhos
das casas pode se ater a
três ângulos: o primeiro
deve destacar se houve
independência do Poder

Legislativo em relação ao
Executivo. O outro,
analisar as relações
internas na instituição. O
terceiro diz respeito às
interfaces com a sociedade
e suas diferentes
instâncias. Apuradas as
causas, efeitos, pontos e
contrapontos de cada
elemento, há de se
estabelecer um
questionamento final e
vital: os interesses do
cidadão foram atendidos?

Elenãoé
nacionalistaou
patriota.Está
preocupadosócom
ele,afamíliaeos
amigos”

VEREADORVICENTEDEPAULODA

COSTA(PT)

Referindo-seaopresidenteda
CâmaradosDeputados,Eduardo
Cunha(PMDB-RJ).Ecompletan-
do:“EsperoqueoSupremo
TribunalFederaldêum
bastanestehomem”
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Olhodarua
� Este ano, os golpes mais
dolorosos foram sentidos
pela Câmara Municipal.
Inicialmente, com a prisão e
a renúncia - em maio - do
vereador Antonio Farias de
Souza, o “AondeÉ?”,
encrencado por denúncias
de desvio de dinheiro.
Depois, com a renúncia de
Leonel Alencar Jr. E pelas
mesmas razões.

Tempestadedeproblemas

“Filmaeu!”
� O deputado cearense
Genecias Noronha (SD) fecha a
semana com alguma
visibilidade. Foi ele quem tentou
melar com pedido de vistas,
terça-feira, o prosseguimento do
processo de cassação do aliado
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A
comissão não deu nem bola. Em
termos políticos isso não
significa nada, absolutamente
nada. Mas pelo menos serviu -
como a foto ao lado também
serve - para mostrar ao eleitor
que Genecias é real.

FUNCEME
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TRÂNSITO

PRFdá inícioà
OperaçãoRodovida
� A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) inicia nesta
sexta-feira (18) a Operação
Rodovida. A ação nacional,
em sua quinta edição, segue
até 14 de fevereiro e tem o
objetivo prevenir e reduzir os
acidentes de trânsito nas
rodovias federais durante os
feriados de fim de ano, férias
escolares e Carnaval.

ÔNIBUS

Etuforcriaduas
novas linhas
� A Empresa de Transporte
Urbano de Fortaleza
(Etufor), disponibilizará, a
partir da próxima
segunda-feira (21), duas
novas linhas de ônibus, a
685- Messejana/ Rodoviária
e a 513 – Parangaba/
Uece/Luciano Carneiro, com
o objetivo de facilitar o
deslocamento dos usuários.
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Eointeressedocidadão?

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

A Assembleia Legislativa apro-
vou, nessa quinta-feira (17), o
ProjetodeLei109/15,doGover-
no doEstado do Ceará,queinsti-
tui o Bilhete Único Metropolita-
no no sistema de transporte pú-
blico coletivo intermunicipal. A
ferramenta, que entrará em fun-
cionamento a partir de janeiro
de 2016, beneficiará cerca
2.827.000 passageiros que, por
mês, saem da Região Metropoli-
tanadeFortaleza(RMF)emdire-
ção à Capital, e vice-versa.

Por meio do Bilhete Único, os
usuários do transporte público
intermunicipal poderão fazer
integração com o transporte ur-
banodeFortaleza,pagandoape-
nas uma passagem – denomina-
daTarifaMetropolitanaIntegra-
da – no tempo de até três horas.
Uma vez realizada essa
integração, prevalecerão as re-
gras do Bilhete Único do sistema
urbano da Capital.

Os beneficiários terão direito
a realizar duas integrações por
dia, no máximo, com o intervalo
mínimo entre elas não podendo
ser inferior a uma hora. O valor
daTarifaMetropolitanaIntegra-
da será menor que a soma das

duas passagens: a tarifa metro-
politana atual com a taxa de For-
taleza. O governador Camilo
Santanaregulamentaráofuncio-
namento do Bilhete Único Me-
tropolitano, por meio de decre-
to, no próximo mês, de acordo
com informações da Secretaria
das Cidades. Somente então se-
rãoreveladosmaisdetalhesacer-
ca do funcionamento do novo
sistema de cobrança.

Para o governo, a ferramenta
significará uma transferência de
renda para a população usuária

do transporte público, além da
melhora no acesso a serviços,
oportunidades de trabalho e la-
zer para os que vivem na Região
Metropolitana de Fortaleza.

A falta de integração entre as
tarifas é um gargalo antigo para
quem se desloca entre Fortaleza
e os demais 14 municípios. Se-
gundo o Departamento Esta-
dualde Trânsito (Detran), oSer-
viçoMetropolitanodeTranspor-
te Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros da RMF possui 75
linhas regulares, sendo que oito
delas não adentram a Capital.

Valores

Para a estudante universitária
Aline Florêncio, 22, que diaria-
mente se desloca entre Caucaia
e Fortaleza pegando dois ônibus
em cada trecho, o Bilhete Único
será um grande alento. “Vai faci-
litar bastante a minha vida por-
que eu ainda tenho que levar
todos os dia duas carteirinhas,
uma para utilizar nos ônibus de
Fortalezaeumaparausar nosde
Caucaia. O valor que gasto dia-
riamente também diminuirá
muitoeachoqueareduçãopode
chegarà metade.Eu pagomeiae
para quem paga inteira vai ser
ainda melhor”, diz.

O estabelecimento do Bilhete
Único Intermunicipal é uma das
promessas de campanha do go-
vernador Camilo Santana. A
mensagemrecebeuparecerfavo-
rável na em uma votação unâni-
me pelos deputados estaduais,
com a inserção de algumas
emendas.
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Maré Hora Altura

Baixa 3h36 0,6
Alta 10h02 2,4
Baixa 16h06 0,7
Alta 22h23 2,4

Fases da Lua
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Sãoa idademínimapara

participardoAméricaMedita,

porrecomendaçãodos

organizadores.Oevento,

gratuitoeabertoaopúblico,vai

ser realizadonoAnfiteatrodo
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RegiãoMetropolitana
ganharáBilheteÚnico
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JEEP.COM.BR
CAC 0800 7037 150
facebook.com/jeepdobrasil

R$68.900
A PARTIR DE:

O CARRO DO ANO
NÃO É SÓ UM CARRO: É UM JEEP.
JEEP RENEGADE. CARRO DO ANO 2016.
FAÇA UM TEST DRIVE.

Preço a vista R$ 68.900,00, válido para Jeep Renegade 1.8L

Flex Manual, ano/modelo 2015/2016. Frete incluso. Valores

sujeitos à variação do ICMS, de acordo com a legislação de cada

Estado. Condição válida até 31/12/2015. *Eleito “Carro do ano de

2016” pela revista Autoesporte, edição 607, de dezembro de 2015.

*

Av. Rogaciano Leite, 323 (Próx. Iguatemi) - 85 4009.2700

Av. Sen.VirgílioTávora, 1520 - Aldeota - 85 3052.0100

RENATOBEZERRA

Repórter

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

363755309


