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AGÊNCIA FISCALIZADORA QUER CHOQUE
DE QUALIDADE DA ENEL

O

presidente da Agência Reguladora do Ceará
(Arce), Hélio Winston, terá reunião hoje com o
novo presidente da Enel (ex-Coelce), Charles de
Capdeville. Vai ser inteirado sobre ações que
a empresa diz estar adotando para melhorar o
atendimento, em todos os sentidos, à clientela,
o que foi cobrado pela agência. Dentro das cobranças, entram
mudança de sistema comercial, geração distribuída, tempo

ACERVO

médio de atendimento dos serviços e há quantas anda o prazo
para pedidos de ligação. Bom lembrar: o presidente da Arce esteve mês passado em Brasília expondo, com relatórios, o grau
de queixas contra a Enel para a cúpula da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). O prazo para ajustes da empresa vai
até setembro, mas a Arce não afasta a hipótese de instaurar
processo punitivo se avaliar que não está havendo, na prática e
dentro dos prazos, o acatamento de recomendações.

PORTO EM ALTA

O POVO.DOC

O Porto Iracema das Artes inscreve, em seu site, para os Laboratórios de Criação 2020. Serão sete
projetos a mais do que nas edições
anteriores e a bolsa aumentou 25%,
passando a ser de R$ 1 mil/mês. Artistas têm até dia 19 de março para
se inscrever.

A ONG Aquasis, do Ceará, e o
Museu Nacional, com sede no
Rio, vão escavar em busca de
esqueleto de baleia na praia do
Barro Preto, em Aquiraz (RMF).
A peça fará parte do acervo do
museu, que está sendo reconstruído após o incêndio de 2018.

AGRONORDESTE

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, agendou visita
ao Ceará para o dia 9 de março.
Aqui, assinará convênio com o
BNB e a Organização das Cooperativas do Brasil no campo
da capacitação e produção em
grande escala. Isso, dentro do
Programa Agronordeste.

E O DNOCS...

Falando em Nordeste, a situação do Dnocs, que é dono de
um dos maiores patrimônios
hídrico no mundo, continua
difícil. Com pouca verba e sem
concurso público. A bancada
federal da região não reage.
Ou seja, mergulhou de escafandro na omissão.

ENTROU AREIA

LUZ, CÂMERA E VERBA
A Casa Amarela pode se transformar no Memorial do Cinema Brasileiro, um museu digital interativo dedicado à sétima arte, com potencial educativo e turístico. O projeto foi apresentado ao reitor Cândido
Albuquerque (UFC) pela Secult e Secitece. É buscar verbas.

O ator Ari Areia já mandou encomendar paletó. Em breve, assume
cadeira na Assembleia no lugar de
Renato Roseno que, mesmo com
parte do Psol querendo a sigla reforçando a tese da unidade da esquerda, vai se licenciar e virar prefeiturável.

CASA DA CRIANÇA

SOBE

Campanhas pró-doação de
sangue para o Hemoce. Tudo para
reforçar estoques de
olho no Carnaval.

DESCE

Dnit, que mandou mesmo para as
calendas o projeto do BRT
da Prefeitura no trecho
urbano da BR-116.

HORIZONTAIS_

Ficou para depois do Carnaval a votação do novo marco regulatório do saneamento,
projeto que tem como relator o senador Tasso Jereissati (PSDB). /// O cantor Paulo José
prepara novo DVD. Com gravação em Fortaleza. /// A barraca América do Sol, que ﬁca

Fortaleza vai contar com seu primeiro Centro de Apoio à Primeira
Infância. O projeto, da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social, será implantado na Sabiaguaba. Inicialmente, atenderá 160 crianças. Um
empresário doou o imóvel.

VIGIAI E ORAI

Quem circula pela periferia de Fortaleza constata um fato: o deputado federal Capitão Wagner,
pré-candidato do Pros a prefeito, tem grande
penetração entre igrejas evangélicas. O Paço
Municipal, inclusive, já detectou tal cenário.

TURMA DO PAPELÃO

No Carnaval da Avenida Domingos Olímpio,
já tem um bloco alternativo que promete:
“Turma do Papelão”. Formado por moradores de rua, que prometem chamar a atenção
da população para os problemas de quem
vive nessa condição.

SEM GREVE

O secretário André Costa (SSPDS) falará para
membros do Ibef-Ceará dia 5, às 7h30min,
no BS Design. O tema “Novas Estratégias da
Segurança Pública”, dentro do projeto Café
com Debate dessa entidade que congrega
executivos de finanças.

MIAUUU!!

Impasse entre o Conselho Gestor do Cocó e o
secretário Artur Bruno (Sema). Foi sugerida
a proibição de vez de pessoas alimentarem
gatos abandonados no parque. Bruno é contra, mas nem câmeras para flagrar quem
abandona os bichanos ali foram instaladas.

na Praia do Futuro, contratou grupo para agitar durante o Carnaval. Tendo à frente a
cantora Gorete Almeida. /// Só lembrando: “O Carnaval começa nesta semana, mas, em
Brasília, já rola, há tempos, o samba do crioulo doido.”
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Cai para três
número de
casos suspeitos
no Brasil

CHARGE \ Clayton

| CORONAVÍRUS |
O número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil caiu para três,
informou o Ministério da Saúde. Segundo o balanço divulgado no último domingo, 16,
dois pacientes em São Paulo e
um no Rio Grande do Sul estão
sendo monitorados. O número
de suspeitas descartadas subiu para 45. O estado de São
Paulo lidera, com 20 pacientes
analisados. Em seguida, vêm
Rio Grande do Sul, com nove
suspeitas, Rio de Janeiro (5),
Santa Catarina (4), Paraná (3),
Minas Gerais (2), Distrito Federal (1) e Ceará (1).
O Ministério da Saúde informou que não pretende reduzir
as ações de combate ao coronavírus até o inverno, quando
aumentam os casos de doenças respiratórias. Segundo a
pasta, a mobilização continuará, independentemente da
redução do número de casos
investigados. Batizada pela
Organização Mundial da Saúde
de COVID-19, a doença provocada pelo coronavírus provoca
febre e problemas respiratórios. Até ontem, haviam sido

registrados 51.857 casos da
doença no Mundo, com 1669
óbitos, a maioria na China.
O navio de bandeira chinesa Kota Pemimpin que tem
dois tripulantes com sintomas
suspeitos do novo coronavírus
chegou à costa brasileira na
tarde de ontem, 16, e atracará nesta segunda-feira, 17, no
Porto de Santos (SP).
Procedente de Singapura,
o Kota Pemimpin esteve em
portos chineses nos últimos 30
dias. O navio passou por Xangai em 17 de janeiro, Ningbo
no dia 19, Yantian no dia 22; e
Hong Kong em 23 de janeiro
deste ano. (Agência Brasil)

1.669
MORTES por coronavírus
foram registradas no
mundo, sendo 1666
na China
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5 horas / 0,9 metro
11h31min / 2,3 metros
17h47min / 0,9 metro

0h23min / 2 metros
6h16min / 1 metro
12h48min / 2,2 metros
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19h06min / 0,9 metro
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