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#Financiamento

RECURSOSDAEDUCAÇÃO
PÍLULAS
ESTUDANTES E GRADUADOS
em Arquitetura e Urbanismo
podem concorrer na 2ª edição
do Prêmio de Intervenção no
Patrimônio Arquitetônico.
Promovido pela Secretaria
Municipal da Cultura, as
inscrições vão até 3 de abril
SEMINÁRIO COM GESTORES
públicos realizado pela Aprece,
na segunda-feira (17) e ontem,
visaram ao treinamento de
prefeitos para o cumprimento
de portarias sobre
transferências de recursos
federais. A prática deve virar
rotina nos próximos meses

Ceará vai receber do Governo
Federal, neste ano de 2020,
R$ 282,9 milhões de salárioeducação, que é um recurso
utilizado para o financiamento
de programas, projetos e
ações voltados para a educação básica pública. A informação foi publicada no Diário Oficial da União de ontem através
de portaria divulgada pelo Ministério
da Educação. O cálculo do valor repassado é baseado no número de alunos
matriculados na rede pública. Do 1,6
milhão de alunos matriculados na rede
pública do Estado, 1,3 milhão é da rede
municipal e 361 mil da rede estadual.
Os números foram apurados no Censo
Escolar de 2019, pelo Inep.
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CHOVEDENTRO
Sobre os (muitos) pontos de alagamento da cidade é até redundância falar.

`

Não dá outra em período de chuva: motoristas que trafegam pelas avenidas
Heráclito Graça e Treze de Maio, para
citar duas apenas, enfrentam problemas, para não falar de quem precisa
passar pelo viaduto da avenida Alberto
Craveiro. As reclamações também estão vindo de passageiros do transporte
coletivo da capital. Muitos estão tendo
problema com as goteiras dos ar-condicionados nos ônibus de Fortaleza. Chove fora e chove dentro também.

TRIBUTAÇÃOINDEVIDA
A Ordem Dos Advogados Brasileiros Secção Ceará deve iniciar um estudo
técnico sobre a possibilidade de perda
de concessão do serviço prestado pela
Enel. Isto porque, a OAB cearense fez
requerimento junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará (Arce) para auditoria
sobre cobrança de faturas abusivas e

em duplicidade cobradas pela empresa. O primeiro passo foi dado: a nomeação do advogado Flávio Aragão como
especialista em concessões públicas
para elaboração deste estudo.

PRÊMIOINTERNACIONAL
A Prefeitura de Fortaleza continua aumentando a estante de prêmios quando se trata da política de mobilidade
urbana promovida pelo prefeito Roberto Cláudio. A capital cearense foi a primeira cidade do mundo a receber o Prêmio Internacional Visão Zero para a
Liderança Juvenil, concedido pela Iniciativa Visão Zero para Juventude. A
secretária de Relações Internacionais e
Federativas de Fortaleza, Patrícia
Macêdo, e o secretário executivo de
Conservação e Serviços Públicos, Luís
Alberto Sabóia, estiveram em Estocolmo, na Suécia, para receber a nova condecoração.
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A TELEMAR NORTE LESTE S.A., Oi S.A. e Oi MÓVEL S.A. veem
a público informar que, a partir do dia 25/02/2020, as chamadas
que envolvam a rede da ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA., estão
temporariamente suspensas por motivos de ordem regulatória e serão
estabelecidas tão logo sejam dirimidos os problemas identificados.
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