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OPINIÃO

“A distância
mínima a ser
obedecida é de
um metro e
meio (para
instalação de
postes perto de
casas). Iremos
ao local checar
se as regras
estão sendo
cumpridas”

Thatiany Nascimento
Editora interina

COMBATER O
VELHO-NOVO MAL
Tãocíclicaquantoa
ascensãodasdoenças éa
nossacapacidade decomoagentessensíveis a
diversosmalesnegligenciarcuidados
básicosdesaúde
necessáriosanós
mesmose àcoletividade.
Alerta-sequandohá
riscoevidente, depoisa
vigilânciaenfraquece.
Alheiaa essemovimento,
adengue,hápelo
menostrês décadas,faz
pacientesnoCeará.Sob
distintossorotipos afetaa
saúdepública.Hojehá
mais alertaemais
prevenção,é verdade.
Mastaisações são
caminhosincontestáveis
seo objetivoéconseguir,
comosociedadee
governo,combater
verdadeiramenteo
velho-novomal queanoa
anonãosurpreende,mas
seguefazendovítimas.
Umrevéslamentável
tantopela dimensão,
comopelarecorrência.

MUDANÇA A Prefeitura iniciou, ontem, a requalificação da Av. Desembargador Moreira. No trecho da via
entre as avenidas Dom Luís e Abolição o sentido praia/sertão será bloqueado. Durante o dia, veículos ainda
passavam pelo local. Mas, segundo a AMC, o bloqueio foi previsto para começar no fim da noite de ontem

SABER
Concurso aberto
para psiquiatras

Serviço de alerta
da Defesa Civil

Capivara é
resgatada

INSCRIÇÕES Médicos
psiquiatras podem se
inscrever, a partir do dia 18 de
janeiro,para concurso público
da Prefeitura de Fortaleza que
deverá preencher 12 vagas,
além de formar cadastro de
reserva.Os aprovados irão
trabalhar nos postos de saúde
e nas unidades da Rede de
Atenção Psicossocial. A prova
objetiva será aplicada no dia 15
de março. As inscrições
seguem até 16 de fevereiro.

MENSAGENS A Defesa
Civil do Estado do Ceará, por
meio de mensagens de texto
(SMS) enviadas aos celulares,
está convidando a população a
cadastrar o CEP para o
recebimento de alertas de
desastres naturais. O órgão
quer aumentar a adesão dos
cearenses a esse serviço.
Atualmente,o Estado conta
com 58.364 cadastros, que
correspondem a somente
0,65% da população.

PRAIA DO FUTURO Uma
capivarafoi resgatada, ontem,
na Praia do Futuro, em
Fortaleza. O animal foi
encontrado por banhistas e
levado por agentes do Corpo
de Bombeiros e PMs do
Batalhão do Meio Ambiente
para um abrigo de animais.
Esse foi o segundo caso, em
sete dias, de descoberta de
capivarana Capital. O
primeiro animal foi achado no
bairro Dias Macedo.

“Caso seja
observado que
há postes
passando
corrente
elétrica (para as
casas), a
distribuidora de
energia deve ser
avisada”
Dickson Araújo
Coordenador de energia da
Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados
do Estado do Ceara (Arce),
sobre a morte de Ahail Gentil
Moura, 83, que recebeu uma
descarga elétrica ao pintar
apartamento onde morava, no
bairro Rodolfo Teófilo

