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Trânsito da Capital sofrerá mudanças
Operação da PRF para controlar e facilitar o tráfego vai modificar trechos próximos aos
cemitérios de Fortaleza
Quem pretende visitar os cemitérios de Fortaleza e da região metropolitana neste Dia de
Finados deve ficar atento a algumas mudanças no trânsito das áreas. A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) realiza, hoje, a Operação Finados 2011 para controlar e facilitar o tráfego
de veículos nas estradas. A medida deve ajudar a reduzir a ocorrência de acidentes e evitar
o transtorno dos que passam pelas rodovias.
Para facilitar o deslocamento dos motoristas, o trecho de quatro quilômetros da BR-020,
no sentido da CE-040 para a BR-116, irá funcionar em sentido único durante os períodos
de 7h às 10h30 e de 14h às 17h30. No intervalo, estão localizadas três das maiores
necrópoles da região, que possuem grande expectativa de visitação hoje.
De acordo com o chefe de comunicação da PRF, Darlan Antares, a recomendação da
Polícia é que as visitas sejam realizadas nestes horários, pois o trânsito estará mais
organizado e a rodovia disponibilizará de maior sinalização. Antares informou que haverá
reforço policial em toda a extensão do Anel Rodoviário de Fortaleza.
Os entornos dos cemitérios São João Batista e Parque da Paz, a Autarquia Municipal de
Trânsito (AMC) contarão com 40 agentes orientando o tráfego. O órgão também estará
presente nos cemitérios dos bairros Parangaba e Bom Jardim.
As ações da AMC devem ter início ainda pela madrugada, para evitar o estacionamento
irregular e garantir que as ruas e calçadas fiquem livres para a locomoção de carros e
pedestres. De acordo com a assessoria do órgão, nenhuma via será interditada, mas o
retorno da avenida Alberto Craveiro localizado em frente ao Parque da Paz será fechado.
O objetivo é reduzir o congestionamento e agilizar a entrada e saída de visitantes no local.
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As rotas de fiscalização da Autarquia atuarão normalmente em toda a cidade para resolver
problemas de trânsito durante o feriado e atender eventuais ocorrências encaminhadas pelo
número 190.
Feriado
O que Funciona
Transportes coletivos
Coleta de lixo
Supermercados
Postos de gasolina (facultativo)
Área de lazer e praças de alimentação de shoppings
O que não funciona
Bancos
Correios
Escolas
Universidades
Postos de saúde
Repartições públicas
Lojas do Centro, dos shoppings e das ruas
Plantão
Cagece - 0800.275.0195
Coelce - 0800.285.0196
Oi - 10331
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Cagece recebe Prêmio Ceará de Cidadania
Eletrônica – publicado em 03.11.2011
As práticas premiadas visam melhorar os serviços
disponibilizados na internet e reduzir o impacto das ações de
TI ao meio ambiente.
Reduzir em mais de 75% o consumo de energia (no Data Center da Cagece) e em
22.000 BTUS a carga térmica por mês, e diminuir em 573 kg o lixo eletrônico.
Esses são exemplos de ações em Tecnologia da Informação Verde, adotadas pela
Cagece, que lhe valeram, pelo terceiro ano consecutivo, o lugar de finalista no
Prêmio Ceará de Cidadania Eletrônica 2011, cuja solenidade será realizada, no dia
9 de novembro, às 9 horas, no auditório da Seplag.
Ainda seguindo a lógica do menor impacto à natureza, a Cagece se destacou pelo
projeto que visa a substituição de 43 servidores por apenas seis, o que tornará a
tecnologia mais amigável ao meio ambiente e pelo Plano de Capacidade de
Virtualização adotado na Empresa.
Além da categoria de TI Verde, a Companhia também será premiada na área de
Governança de Tecnologia da Informação, pelo reconhecimento das ações de
melhoria nos atendimentos nos terminais das lojas, do tempo de disponibilidade e
de um maior desempenho dos sistemas. A adoção de medidas de gestão que
beneficiam o cliente interno e externo foi um dos pontos observados pelo Prêmio.
As práticas analisadas obedecem a quatro grandes diretrizes: alinhamento
estratégico; decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos; estrutura,
processo, operação e gestão; e medição de desempenho.
O Prêmio, uma iniciativa da Secretaria de Planejamento e Gestão, leva em
consideração a qualidade dos serviços disponibilizados na internet para os
cidadãos e incentiva o desenvolvimento de ações de governo eletrônico nos
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.
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Blog Tecnosfera publicado em 03.11.2011
Cagece recebe prêmio de cidadania eletrônica

Há três anos consecutivos, as ações em “TI Verde” da Cagece recebem o Prêmio
Ceará de Cidadania Eletrônica 2011, concedido pea Secretaria de Planejamento e
Gestão do Governo do Estado do Ceará, a Seplag. O data center da estatal
conseguiu reduzir em mais de 75% o consumo de energia, em 22.000 BTUS a
carga térmica mensal e em 573 kg o lixo eletrônico. Além disso, empresa diminuiu
de 43 para apenas seis o números de servidores (equipamentos, não pessoas). A
Companhia também será premiada na área de Governança de Tecnologia da
Informação, pelo reconhecimento das ações de melhoria nos atendimentos nos
terminais das lojas, do tempo de disponibilidade e de um maior desempenho dos
sistemas. A adoção de medidas de gestão que beneficiam o cliente interno e
externo foi um dos pontos observados pelo Prêmio. Parabéns a Cagece pelas
iniciativas. Não deve ser o ideal, mas é um bom começo. E parabéns a Seplag
pelo incentivo.

