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QUEDA DE ENERGIA

Pedestre, use sua faixa.COROLLAXEI 2.0 FLEX 16VAUT.Ano/modelo 2016/2017, a vista R$ 95.235,00 ou financiado pelo Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa
física, com entrada de R$ 57.141,00 (60%) e 18 prestações fixas de R$ 2.229,19. Primeira prestação fixa com vencimento para 30 dias do fechamento do financiamento. Taxa de juros pré-fixada de 0,0% aomês, equivalente
a 0,0% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 981,57. Valor Total a ser financiado R$ 40.125,57 (IOF, Cesta de Serviços no valor de R$ 550,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de
Relacionamentonovalor deR$500,00 inclusosno total financiado).CustoEfetivoTotal (CET)de6,82%aoano.Valor total aprazoR$97.266,42.Crédito sujeitoaanáliseeaprovação.OCETapresentadoéaplicável aoexemplo
sugerido. Para os demais estados consulte valores de Registro de Contrato e Cesta de Serviços e efetue nova simulação na concessionária Toyota. Condições sujeitas a alteração sem prévio aviso.Aalteração domodelo do
veículo ou de quaisquer das condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET. Ligue para a ERCBanco Toyota (Equipe de Relacionamento com oCliente) 4090-1255 (Capitais e regiõesmetropolitanas) 0800-016-
8255 (Demais localidades) ouenvie ume-mail para contato@bancotoyota.com.br.OuvidoriaBancoToyota (Somente apósatendimento peloERC): 0800-772-5877. *Promoção válida para todaa linhaCorolla. ETIOSXHATCH
1.3 FLEX 16V, C/AR, 4P, MEC.Ano/modelo 2016/2017, a vista, de R$ 44.780,00 por R$ 40.990,00, ou financiado pelo Banco Toyota no Programa Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor),
pessoa física, com entrada de R$ 16.396,00 (40%) e 36 prestações fixas de R$ 495,84, mais uma prestação residual no valor de R$ 16.396,00 com vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento.
Primeira prestação fixa com vencimento para 30 dias do fechamento do financiamento. Taxa de juros pré-fixada de 0,99% aomês, equivalente a 12,55% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$
810,90 + Registro de Contrato com base no estado do Ceará no valor de R$ 0,00 inclusos no total financiado, correspondente a R$ 26.454,90. Valor total a prazo R$ 50.642,54 (IOF, Cesta de Serviços no valor de R$ 550,00
e Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 500,00 inclusos no total financiado). Custo Efetivo Total (CET) de 16,50% ao ano. Crédito sujeito a análise e aprovação. O CET apresentado
é aplicável ao exemplo sugerido. Para os demais estados consulte valores de Registro de Contrato e Cesta de Serviços e efetue nova simulação na concessionária Toyota. Campanha vinculada à validade do ProgramaCiclo
Toyota. Condições sujeitas a alteração sem prévio aviso. A alteração do modelo do veículo ou de quaisquer das condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET. Ligue para o SAC Banco Toyota 0800-016-4155
ou envie um e-mail para sac@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (Somente após atendimento pelo SAC): 0800-772-5877. ETIOS X SEDAN 1.5 FLEX 16V, C/AR, 4P, MEC.Ano/modelo 2016/2017, a vista, de R$
49.650,00 por R$ 44.990,00, ou financiado pelo Banco Toyota no programa Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 17.996,00 (40%) e 36 prestações
fixas de R$ 540,73, mais uma prestação residual no valor de R$ 17.996,00 com vencimento namesma data da última prestação fixa do financiamento. Primeira prestação fixa com vencimento para 30 dias do fechamento do
financiamento. Taxa de juros pré-fixada de 0,99% aomês, equivalente a 12,55% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 887,05 + Registro de Contrato com base no estado do Ceará no valor de
R$ 0,00 + Cesta de Serviços no valor de R$ 550,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 500,00 inclusos no total financiado, correspondente a R$ 29.028,84. Valor total a prazo R$
55.458,28. CustoEfetivoTotal (CET) de 16,30%aoano.Crédito sujeito a análise e aprovação.OCETapresentado é aplicável ao exemplo sugerido. Para os demais estados consulte valores deRegistro deContrato eCesta de
Serviços e efetue nova simulação na concessionária Toyota. Campanha vinculada à validade do ProgramaCiclo Toyota. Condições sujeitas a alteração sem prévio aviso.Aalteração domodelo do veículo ou de quaisquer das
condiçõesdo financiamentoacarretará novo cálculo doCET. LigueparaoSACBancoToyota 0800-016-4155ouenvie ume-mail para sac@bancotoyota.com.br.OuvidoriaBancoToyota (Somenteapósatendimento peloSAC):
0800-772-5877.HILUXcabine dupla, 4x4, diesel,modeloSRX, ano 2016/2016, preço de fábricaR$177.754,00 já compinturametálica inclusa.Quantidade limitada enquanto durar o estoque. Campanha válida até 31/08/2016.
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PartedoEstadodoCearáfoiatin-
gida por um apagão no início da
tarde de ontem (30). O proble-
ma,conformeoOperadorNacio-
nal do Sistema Elétrico (ONS),
ocorreu devido a uma interrup-
ção na linha de transmissão e
afetououtras áreas do Nordeste,
assim como do Norte. A Compa-
nhia Energética do Ceará (Coel-
ce) afirmou que a interrupção
no repasse de energia durou,
aproximadamente, 30 minutos,
e foi normalizada às 13h20.

As instituições não revelaram
as cidades e os bairros atingidos.
EmFortaleza, no entanto, mora-
dores dos bairros Conjunto Pal-
meiras, José Walter, Parangaba,
Vila União e Bela Vista foram
alguns a reclamarem da ausên-
cia do fornecimento de energia
elétrica. Além disso, conforme a
Autarquia Municipal de Trânsi-
to e Cidadania (AMC), 10 semá-
foros apresentaram problemas.

Todos localizados na região en-
tre Montese e Parangaba.

Segundoa nota divulgadape-
loONS,às12h14ocorreuodesli-
gamento automático do circuito
3 da linha de transmissão em
500 kv Miracema, Colinas, per-
tencente à transmissora Intesa.
Às 12h49, os circuitos 1 e 2 da
mesmalinha, estes pertencentes
àEletronorteeTaesa,respectiva-
mente, também foram desliga-
dos automaticamente. Sobre o
motivo dos desligamentos, o
Operador afirmou que se deu
porcontadequeimadasdegran-
des proporções no entorno da
linha de transmissão.

Interior
Por meio do Facebook, os leito-
resdoDiáriodoNordesteressalta-
ram a falta de energia em diver-
sos municípios do Interior, den-
tre eles: Horizonte, Marco, San-
ta Quitéria, Iguatu, Nova Rus-
sas, São Benedito, Trairi e Mora-
da Nova. A queda de energia
também foi registrada em cida-
des da região central cearense.
EmQuixadá, distante170 kmda
Capital,oradialistaCleumioPin-
to apresentava o programa de
rádio, quando os equipamentos

da emissora desligaram: “Era
por volta de 12h40. Faltou ener-
gia durante o programa. O sinal
da rádio até chegou a ficar fora
do ar por alguns minutos”, rela-
tou. Em Ibicuitinga, a queda foi
geral. Moradores relataram que

toda a cidade ficou às escuras. Já
no cruzamento das avenidas Pa-
dre Cícero e Castelo Branco,
uma das mais movimentadas de
Juazeiro do Norte, o trânsito fi-
cou complicado devido à inativi-
dade dos semáforos. O comércio

não foi prejudicado durante o
apagão. “Ficamos sem energia
poruns15a20minutos,apenas.
E também não houve seguidas
quedas de energia, o que pode-
ria acarretar na queima dos ele-
tros”, disse o comerciante Antô-
nio Agostinho Lima da Silva, 67.

De acordo com a Agência Na-
cional de Energia Elétrica
(Aneel), os consumidores que se
sentiram lesados pela interrup-
çãono fornecimentodevem,pri-
meiramente, procurar a distri-
buidora da região para, se for o
caso,serressarcida.Casoasolici-
taçãonãosejaatendida,osegun-
do passo é entrar em contato
com a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará (Arce). Por últi-
mo,apopulaçãopoderegistraro
pedidojunto à Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) por
meio do telefone 167.

Fornecimento
Natentativadepromovermelho-
rias no desempenho do forneci-
mento de energia, a Arce é res-
ponsável por analisar o serviço
da Coelce. O coordenador de
energiadaAgência,EugênioBit-
tencourt, ressalta que a análise
dosprocedimentoséconstantee
verifica determinados serviços
prestados pela Companhia. “Te-
mos uma série de atividades
acompanhadas de perto. Nisso
estáinclusaaverificaçãodadura-
çãodasinterrupções,aquantida-
dedeinterrupções,ressarcimen-
to de danos elétricos, frequência
dereclamaçõeseprazosdeaten-
dimentos aos serviços”, citou.

Deacordocomo
ONS,às12h14ocorreu
umdesligamento
automáticonocircuito3
dalinhadetransmissão

RECONHECIMENTO

OABentregaMedalha
AdvogadoPadrão
�OAB Ceará entrega, nesta
quarta-feira (31), a Medalha
Advogado Padrão 2016 em
solenidade no Teatro Celina
Queiroz, na Universidade de
Fortaleza (Unifor), a partir das
19h. A comenda é um
reconhecimento do trabalho
dos advogados que possuem
30 anos ou mais de atuação na
advocacia sem nenhuma
punição disciplinar.

RegiõesdoCeará sãoafetadas
por apagãodurante30minutos

NOIA

EventodeAudiovisual
abre inscrições
� Até o dia 17 de setembro,
estudantes podem inscrever
seus trabalhos na 15º edição
do NOIA – Festival do
Audiovisual Universitário. O
evento será realizado de 22 a
27 de novembro, na Caixa
Cultural Fortaleza. Haverá
mostra de curtas-metragens e
competição de fotografia e
bandas. Mais informações:
www.festivalnoia.com.br

Populaçãocita
ondehouve
interrupções

Apopulaçãorelatoufaltadeenergia,emFortaleza,embairroscomoParangaba,

JoséWaltereBelaVista,alémdediversascidadesdoInteriorFOTO: KIKO SILVA

Sua voz no Facebook

/diariodonordeste

AVISO DE LICITAÇÃO
A CHESF torna público que realizará na modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO,

através do Comprasnet, a licitação PG-1.08.2016.0440 para contratação dos

serviços de limpeza e conservação nas subestações da Chesf de Delmiro Gouveia

e Pici, na Cidade de Fortaleza e na Cidade de Caucaia, no Ceará, na Gerência

Regional de Operação Norte-GRN. Obtenção do Edital gratuitamente através dos

endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.chesf.gov.br

ou, mediante o pagamento de R$ 5,00 (cinco reais) para aquisição em Compact

Disk - CD, no endereço: CHESF – Serviço de Transporte, Segurança Física,

Infra- estrutura Condominial e Gestão Documental Norte - SNSG, Av. Presidente

Costa e Silva, nº 4677- Prefeito José Walter/Fortaleza/CE - CEP: 60.750-022 -

Fones: (85) 3499.2343/2483/2103 - Fax: (85) 3499.2377. Abertura das Propostas

e Sessão da Disputa de preços às 15h00 do dia 14/09/2016, (Horário de Brasília),

no endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br.

Cláudio Roberto Fernandes da Rocha Pitta
Chefe da Gerência Regional de Operação Norte - GRN

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
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