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Cidade

PEDALADA COM JESUS

Eventociclístico
reúne3milpessoas

� Cerca de três mil pessoas
participaram, na manhã deste
domingo (7), da 7ª edição da
“Pedalada com Jesus”. O
percurso de 10 quilômetros
incluiu as principais ruas do
Parque Dois Irmãos, ligando a
Paróquia Mãe Santíssima à
Praça do Sumaré. Na ocasião,
o padre Reginaldo
Guimarães, organizador do
evento, destacou a
importância do uso da
bicicleta.

PREVENÇÃO AO CÂNCER

Meirelesrecebeação
deconscientização

� Começou, na manhã de
ontem, o circuito saúde
promovido pela Associação
Nossa Casa de Apoio a Pessoas
com Câncer para levar
conscientização e informações,
de forma interativa, à
população sobre diversos tipos
de cânceres. As primeiras
atividades aconteceram na
Praça Riacho Maceió, no
Meireles, e seguem até o dia 27
de novembro, Dia Nacional de
Combate ao Câncer.

SECA

No mês em que as águas do Rio
São Francisco deveriam estar
chegando ao Ceará por meio da
transposição – cujo atraso nas
obras adiou essa data para janei-
ro de 2017–, o Governo do Esta-
do começa a colocar em prática
o Plano de Convivência com a
SecaparaFortalezaeRegiãoMe-
tropolitana, tendo como uma
das primeiras ações o aumento
da fiscalização contra fraudes
que causam perda de água, que
seiniciamhoje,pormeiodeequi-
pes da Companhia de Água e
Esgoto do Ceará (Cagece).

Odesperdício, inclusive, éum
dos maiores desafios enfrenta-
dos pelo governo, especialmen-
tenoanoemqueoEstado,segun-
do o governador Camilo Santa-
na, tem a menor quantidade his-
tórica de água armazenada em
açudes e mananciais.

“Essa vai ser a fase mais difícil
para o Ceará, até o próximo in-
verno.Nósvamosfazerumgran-
de esforço, economizar água,
não desperdiçar. Esse é momen-
to da gente cuidar, porque se-
não, pelo menos em janeiro, fe-
vereiro e março, poderá faltar
água para os nosso irmãos e ir-
mãs cearenses”, reforçou o go-
vernador durante o Seminário
dos Conselhos Comunitários de
Defesa Social, no último sábado
(6), no Ponta Mar Hotel.

Nesta segunda-feira, a Cagece
dáinícioaumadasaçõesquevisa
contribuircomareduçãodasper-

dasde água, afiscalização contra
fraudes na rede de abastecimen-
to. Com o reforço de 96 novas
equipes, o órgão vai intensificar
esse tipo de fiscalização, come-
çando pelo bairro Damas, região
com grande incidência de liga-
ções cortadas ou suprimidas.

Abastecimento

Conforme a Cagece, as fraudes
são responsáveis por 50% das
perdas de água do órgão, além
de comprometerem o abasteci-
mento e a qualidade da água de
umaregião.Rompimentodosla-
cres dos hidrômetros, ligações
clandestinasnarededeabasteci-
mento, desvio de água do
hidrômetro, violações de liga-
çõescortadaselançamentoinde-
vido de água e esgoto na rede de
esgotamentosanitáriosãoconsi-
derados fraudes.

Camiloaproveitou,ainda,pa-
ra pedir o apoio dos cerca de 600
conselheirosvoluntáriospresen-
tes no encontro no reforço da

consciência para a economia de
água. “Às vezes, a pessoa pega a
água da mangueira, água boa, e
vai aguar a calçada, lavar o car-
ro. Um banho que poderia ser de
10 minutos, a pessoa passa meia
hora, cantando. Eu tô falando
dessa questão da água porque
vocês têm um papel multiplica-
dor muito importante nas famí-
lias, nos bairros, nos conselhos
devocês,eagenteprecisaecono-
mizar água nesse momento”,

completou o governador. No dia
do lançamento do plano de
ações de contingência para a se-
ca, o volume de água armazena-
do nas bacias hidrográficas do
Estado, segundo a Companhia
de Gestão dos Recursos Hídricos
(Cogerh), era de 11,7%, corres-
pondentesaomêsdejulho.Duas
semanas depois, o total armaze-
nado já reduziu para 11,3% – o
que dá uma dimensão do alto
consumo hídrico no Estado.

Apresentado em 28 de julho
deste ano, o plano de convivên-
cia com a seca do Governo do
Estado, voltado para a Capital e
os municípios da Região Metro-
politana de Fortaleza (RMF), in-
clui ações como construção,
abertura de novos poços, limpe-
za e instalação dos já existentes,
além da análise de vazão e quali-
dade dos equipamentos, além
darevisãodatarifadecontingên-
cia para os consumidores que
não economizarem água.

A implantação do sistema de
reúso da água de lavagem dos
filtrosda Estação de Tratamento
de Água (ETA) do Gavião, assim
como a instalação do sistema de
captação pressurizada do mes-
mo reservatório, também está
entreasmetasdoplanoapresen-
tado pelo Estado.

OgovernadorCamilo
Santanaadmitequeo
Estadopassapelafase
maisdifícilatéocomeço
dopróximoinverno

FIQUE POR DENTRO

Ceará intensifica combate

a fraudesno sistemadeágua

Apoioapacientes

CAPITAL.ACasadoSolNascenteacolhepessoascom
ovírusHIV;háatendimentodesaúde,psicologia,
nutrição,aulademúsica, eoutros.Contato:3469-4437

Nesta terça-feira, o aumento de
10% para 20% na meta de econo-
miadeáguanoEstadoeacobrança
de uma tarifa de 120% sobre o va-
lor da conta de água dos consumi-
dores que não reduziremo gasto –
umdospontosdoplanodeseguran-
ça dos recursos hídricos do Gover-
nodoEstado–, serãodebatidosem
audiência pública presencial na se-
dedaAgência ReguladoraPúblicos
Delegados do Estado do Ceará (Ar-
ce). A intenção da agência é publi-
car, no dia 15, uma resolução dis-
pondo sobre a aprovação, ou não,
damedida.

Seleçãodeprojetos

CEARÁ.OFundodeDefesadosDireitosDifusos (FDID)
estácominscriçõesabertaspara financiamentode
projetosatéodia12pelositewww.mpce.mp.br/fdid

363895253

Audiência
discutemeta
deeconomia

Asirregularidadessãoresponsáveispor50%dasperdasdeágua,porisso,a
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COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE

COMPANHIA ABERTA
CNPJ N.º 07.047.251/0001-70 - NIRE N.º 23300007891

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO
1. DATA E LOCAL:Aos 20 de julho de 2016, às 10 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Padre Valdevino, n.º 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará. 2. CON-
VOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Compa-
nhia. 3. PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente
convocados, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a maio-
ria (91%) dos membros do Conselho, havendo quorum para instalação e deliberações,
conforme se verifica pelas assinaturas ao final deste documento. 4. MESA: Presidente:
Sr. Mario Fernando de Melo Santos, Secretária ad hoc: Maria Eduarda Fischer Alcure.
5. ORDEM DO DIA: (i) Celebração de contrato de aquisição de postes com a empresa
selecionada no processo licitatório; (ii) Eleição Roberto Zanchi para o cargo de Diretor
de Planejamento e Engenharia; (iii) Eleição Márcia Sandra Roque Vieira Silva para o
cargo de Diretora de Mercado; (iv) Re-ratificação da contratação de financiamento com o
BNDES (CAPEX 2014-2015); (v) Análise das InformaçõesTrimestrais – ITR’s, correspon-
dentes ao primeiro trimestre de 2016; e (vi) Outros assuntos de interesse geral. 6. DELI-
BERAÇÕES: 6.1.Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a celebração de con-
trato de aquisição de postes de baixa, média e alta tensão com a empresa selecionada
no processo licitatório realizado pela Companhia, Romagnole Produtos Elétricos S.A.,
para o período compreendido entre 01 de agosto de 2016 e 31 de julho de 2019, nos ter-
mos e condições apresentados pela Diretoria. 6.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia,
foi aprovada a eleição do Sr.Roberto Zanchi, italiano, casado, engenheiro, portador do
passaporte italiano nºYA5532703, RNE G232331-T, expedido pelo DPF/NIT/RJ, inscrito
no CPF/MF sob o nº 063.682.037-81, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos,
nº 1, bloco 1, 6º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de
Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia. 6.3. Quanto ao item (iii) da
Ordem do Dia, foi aprovada a eleição da Sra.Márcia Sandra Roque Vieira Silva, bra-
sileira, casada, engenheira civil, portadora da identidade nº 2003002198717, SSP/CE,
inscrita no CPF/MF sob o nº 27538230300, com endereço profissional na Rua Padre
Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Ceará, para ocupar o cargo de Diretora de Mercado
da Companhia, em substituição a Olga Jovanna Carranza Salazar que se desligou da
companhia em 30 de junho de 2016. Os conselheiros agradeceram a Olga Salazar pela
dedicação e trabalho realizado durante sua gestão. 6.4.Os Diretores ora eleitos tomarão
posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76 e terão mandato coincidente com os
demais membros da Diretoria.Os diretores ora eleitos declaram, para fins do disposto no
§ 1º do art. 147 da Lei 6.404/76, não estar incursos em qualquer dos crimes previstos em
lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. 6.5. Quanto ao item (iv) da Ordem
do Dia, foi re-ratificada a contratação de financiamento com sindicado de bancos, para
repasse de recursos do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (CAPEX 2014-2015), pelo valor máximo de total de R$ 500.000,00 (quinhentos
milhões de reais), com as seguintes características: Banco Líder do Sindicato: Banco
Itaú BBA S.A.; Bancos Participantes do Sindicato: Santander Brasil S.A., Banco Bra-
desco S.A. e Banco do Brasil S.A. Taxa: TJLP + taxa fixa + Spread; Prazo: 6 anos para
o crédito FINEM e 10 anos para o crédito FINAME; Garantias: (i) cessão fiduciária de
recebíveis da Companhia, equivalente a 1,70% (um vírgula, setenta por cento) da recei-
ta operacional líquida mensal da companhia, proveniente da prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica, sujeita à prévia aprovação da ANEEL – Agência Na-
cional de Energia Elétrica, ou, a critério da Companhia; (ii) fiança bancária de até 130%
(cento e trinta por cento) do saldo devedor. 6.6. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia,
foram analisadas as Informações Trimestrais – ITR’s correspondentes ao primeiro tri-
mestre de 2016 – 1ITR/2016, nos termos do material entregue aos conselheiros. 6.7. No
que se refere ao item (vi) da Ordem do Dia, o Diretor Presidente da Companhia fez uma
exposição sobre a evolução das novas conexões pela Companhia, bem como sobre as
premiações recentemente recebidas pela Companhia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual,
depois de lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes: Mario Fernando
de Melo Santos, Carlo FedericoVladimir Il‘ic Zorzoli, Monica Hodor, Gianluca Caccialupi;
Cristine de Magalhães Marcondes, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Antonio
de Moura Avelino, Fernando Augusto Macedo de Melo e Aurelio Ricardo Bustilho de
Oliveira; e pela Secretária ad hoc da reunião – Maria Eduarda Fischer. Certifico que o
presente contém deliberações constantes da ata lavrada no livro próprio de Reuniões
do Conselho de Administração da Companhia Energética do Ceará - COELCE. Forta-
leza, 20 de julho de 2016.Mario Fernando de Melo Santos - Presidente de Mesa e do
Conselho;Maria Eduarda FischerAlcure - Secretária ad hoc. JUNTA COMERCIAL DO
ESTADODOCEARÁ.Certifico o registro em 28/07/2016 sob nº 20162495390, Protocolo:
16/2495390, de 27/07/2016. Empresa 23 3 0000789 1. COMPANHIA ENERGÉTICA DO
CEARÁ - COELCE. Lenira Cardoso de A. Seraine - Secretário-Geral.

MBA EM
GERÊNCIA DE
PROJETOS.

ÚLTIMAS
VAGAS

INSCREVA-SE: 3025.9770 | mrhgestao.com.br

GARANTA SEU SUCESSO PROFISSIONAL:
APRIMORE SUA ANÁLISE DE CONCEITOS DE TEMPO,

CUSTOS E RISCOS, INICIAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO,
CONTROLE E ENCERRAMENTO DE PROJETOS.

INÍCIO EM AGOSTO

363694959

JÉSSICA COLAÇO/

VANESSAMADEIRA

Repórteres

363895594

Tipos mais comuns

FRAUDES

Irregularidades no hidrômetro (rompimento 
dos lacres ou danos ao aparelho, como 
perfurações na cúpula);

Ligações clandestinas direto na rede de 
abastecimento;

Desvios de água antes do hidrômetro 
(by-pass);

Violação de ligações cortadas;

Violações do lacre do medidor;

Intervenções no cavalete do hidrômetro;

Lançamento indevido de água e esgoto na 
rede de esgotamento sanitário.

FONTE: CAGECE


