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s transportes entre cidades vizinhas de regiões metropolitanas ou de aglomerações urbanas podem ter
de�nição própria. Do ponto de vista da legal, matéria que tramita na Câmara dos Deputados poderia dar
segurança a usuários e trabalhadores. A política �erta com um termo quilométrico - "serviço de transporte
público coletivo remunerado de passageiros, que atua em caráter complementar ao serviço público de
transporte coletivo remunerado regular de passageiros" -, mas importante mesmo é a essência. A�nal essa

é a única modalidade não contemplada pela Lei de Mobilidade Urbana. E há aberrações comumente �agradas em estradas.

As comissões de Viação e Transportes; Desenvolvimento Urbano; e Constituição e Justiça e de Cidadania analisarão o texto
na Câmara. As três estão com composição inde�nida, mas, tradicionalmente, abrigam parlamentares cearenses.
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Vagas

Compõem o Conselho Gestor do Parque do Cocó, que deverá ter divulgadas até dia 29 as entidades da sociedade civil que
serão representadas no colegiado. O Conselho é coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente.

4

Vagas

Da sociedade civil no Conselho são para ONGs e movimentos socioambientalistas. Entidades, associações e grupos de
bairros do entorno do Parque também têm quatro vagas. O setor privado de municípios da área do Cocó tem uma vaga.

"O Código da Cidade vai revogar o Código de Posturas do Município. Mas não só. As demais leis aprovadas por todos esses
anos também serão. Se o Código (de Posturas) é de 1981, não signi�ca que não esteja atualizado por leis e decretos"

Procuradora Socorro Brilhante, do Ministério Público Estadual sobre mudanças na legislação urbana de Fortaleza

Parla!

Na agenda de eventos dos 45 anos da Universidade de Fortaleza (Unifor), a Fundação Edson Queiroz abre hoje a exposição
"Da Terra Brasilis à Aldeia Global". A mostra segue até sábado e inclui palestra com a curadora Denise Mattar, nesta quarta-
feira, a partir das 9h30min, no Teatro Celina Queiroz. O acesso é gratuito.

Arte e história

"Da Terra Brasilis à Aldeia Global" parte do livro Americae Tertia Pars, do belga Theodore de Bry, lançado em 1592. A obra se
baseia em viagens de europeus ao Brasil. Sob esse ângulo, a mostra percorre a arte brasileira, chegando à
contemporaneidade e apresentando trabalhos de artistas como Vik Muniz e Adriana Varejão.

Na ponta dos dedos

Num mundo de aplicativos para smartphones, a Agência Reguladora do Ceará também lançou um para chamar de seu. A
ideia é agilizar comunicações entre o público e o órgão. Agora, quem usa serviços como os de água e energia pode enviar
para a Arce denúncias ou sugestões ou pedir informações de forma descomplicada: pelo celular. O app se chama
ConectArce e está disponível para sistema Android.
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