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Anatel pede agilidade na votação de projeto

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) fez um apelo ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para que o projeto de
lei que permite a mudança do modelo de exploração das teles seja aprovado pela casa ainda neste ano. O projeto permite a migração de
companhias do regime de concessão para o de autorização.

Distribuição

Energia: STJ adia decisão sobre ICMS

A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou novamente o julgamento de recurso para que um consumidor livre de energia deixe
de pagar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd), passando a
recolher o tributo apenas sobre a eletricidade consumida.

Acordo 

'Minha Casa' vai bene�ciar militares

O ministro das Cidades, Bruno Araújo, assinou ontem (17) um acordo de cooperação para viabilizar o acesso de pro�ssionais militares ao
programa Minha Casa, Minha Vida. O termo estabelecido entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica e Ministério da Defesa deve
entrar em vigor no início de 2017.

Posse em janeiro

Conselho Diretor da Arce elege presidente

A partir de 2 de janeiro de 2017, o Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce) será presidido
pelo conselheiro Hélio Winston Leitão, eleito por unanimidade. Ele substituirá o advogado Adriano Costa, que está à frente do cargo desde
janeiro de 2015.

Clínica de olhos

Leiria de Andrade abre unidade em shopping

A clínica de Olhos Leiria de Andrade inaugura uma unidade no Shopping RioMar Kennedy, oferecendo um mix de serviço diferenciado à
população da Zona Oeste de Fortaleza. A Clínica é um convênio com o Hospital de Olhos Leiria de Andrade. A nova unidade �ca situada do
piso E2, na entrada principal do shopping.

Regiões brasileiras

Nordeste tem 2ª cesta básica mais barata

Estudo feito pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), órgão de pesquisas do BNB, com base em dados do
Dieese, mostrou que a cesta básica do Nordeste caiu 0,3% em outubro e fechou o mês como a 2ª mais barata entre as regiões do Brasil. A
cesta básica do Nordeste encerrou outubro custando R$ 388,39.

Consumidor

Demanda por crédito sobe 6,1%, diz Serasa

A quantidade de pessoas que buscou crédito em outubro de 2016 cresceu 6,1% em relação ao mês de setembro. Na comparação com
outubro do ano passado, houve aumento de 11%. No acumulado deste ano, a demanda do consumidor aumentou 2,7%. Os dados são da
Serasa Experian.
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