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REGIÃO

#ANTT
#Reciclagem

VER

Intensidade das
chuvas reduz no
interior cearense
De acordo com a
Funceme, 38 cidades
registraram pluviometria
entre as 7 horas de
terça-feira (11) e as 7 horas
de ontem (12). Confira os
dez maiores volumes:

OPINIÃO

FOTO: MATEUS FERREIRA

GRÁFICO

#Enel
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Elba Aquino
Editora

RECLAMAÇÕES
E MULTAS
1. Viçosa do Ceará

(mm)

(Posto: Viçosa do Ceará)

26.0
2. Granja

(Posto: Sambaíba)

24.2

FISCALIZAÇÃO A Agência Nacional de Transportes Terrestres realiza, até o próximo dia 15, fiscalização
da tabela de frete e verificação de documentação do transporte de cargas em 14 estados e 25 pontos
logísticos estratégicos. Em Sobral, um ônibus escritório, duas viaturas e quatro fiscais atuam na operação.

3. Granja

(Posto: Granja)

19.2
4. Martinópole

(Posto: Martinópole)

18.0
5. Sobral

(Posto: Sinhá Sabóia)

SABER

16.6
6. Potengi

(Posto: Potengi)

16.5
7. Itapipoca

(Posto: Arapari)

16.0
8. Sobral

(Posto: Ac. Sobral)

14.0
9. Granja

(Posto: Ibuguaçu)

13.3
10. S.Gonçalo do Amarante
(Posto: Siupé)

13.0
Fonte: Funceme
Dados extraídos às 16h

Diário do Nordeste

Coleta de óleo
para reciclagem

Novo local para
abate de animais

Estímulo à leitura
no sertão

JUAZEIRO O Núcleo de
Educação Ambiental do IFCE
de Juazeiro do Norte realiza
campanha para coletar óleo
de cozinha usado. Uma
empresa de sabão vai doar
R$800 a cada 1.000 litros de
óleo arrecadado. O dinheiro
será destinado ao Instituto
Monsenhor Murilo, que
acolhe pessoas em situação
de rua. O coletor ficará
próximo ao restaurante
acadêmico do campus.

VÁRZEA ALEGRE Depois
de quase sete anos, a obra do
matadouro público
Raimundo Pretinho, em
Várzea Alegre, foi concluída,
e o equipamento começou a
funcionar. O matadouro
atende aos municípios de
Várzea Alegre, Farias Brito,
Cedro e Lavras da
Mangabeira.Antes, os
animais eram abatidos no
matadouro regional de
Iguatu ou clandestinamente.

MADALENA No próximo
dia 18, a VI Caravana da
Leitura e do Autor Cearense,
da Companhia Prisma de
Artes, chega ao Município de
Madalena. O projeto estimula
o hábito e o acesso à leitura,
além do desenvolvimento da
literatura por meio de
atividades lúdicas. As ações
gratuitas vão acontecer na
Escola de Ensino
Fundamental Álvaro de
Araújo Carneiro, às 7h30.

Todoe qualquer serviço
prestadotemque ter
qualidade.Quandose
tratadeserviços
essenciais,essequesito
passaaserfundamental,
principalmenteporque
podeinterferirna
qualidadede vidada
população.No Ceará, há
problemascomo
fornecimentode
energiaelétrica. Ano
passado,aEnel foi
campeãde reclamações
naAgênciaReguladora
doEstado. Nosúltimos
seteanos, asmultas
contraaempresa
somaram
aproximadamenteR$94
milhões. Asprincipais
reclamaçõesdizem
respeitoàvariaçãode
consumo,erro deleitura e
faltadeenergia.AArce
temexigido respostasda
empresacomrelaçãoàs
melhoriasnecessárias.
Osconsumidores
tambémaguardamessas
melhorias.

