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Iguatu. No próximo mês de
maio,dozesistemasdeabasteci-
mento de água e de esgotamen-
to sanitário, em cinco cidades e
seis distritos no Interior do Cea-
rá, serão fiscalizados pela Coor-
denadoria de Saneamento Bási-
co da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do
EstadodoCeará(Arce).Oobjeti-
vo é verificar as condições de
atendimentoetécnico-operacio-
nais dos referidos sistemas.

De acordo com a Arce, inicial-
mente, serão fiscalizados siste-
mas de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário nos
municípios de Aracati, Croatá,
Graça, Catarina e Tauá e mais
seis distritos. Inclui-se, ainda,
no cronograma de visitas, o mu-
nicípio de Santa Quitéria, onde
será fiscalizado apenas o siste-
ma de distribuição de água.

O controle e a qualidade da
água são definidos pelo Ministé-
rio da Saúde, por meio de porta-
ria que especifica os padrões mí-
nimos de potabilidade, além da
quantidade e frequência de
amostragem para análise. São
levados em conta turbidez, coli-
formes totais e cloro residual li-
vre apresentados nas amostras.

Três resoluções dão suporte
às atividades da Arce no setor,
referindo-se a procedimentos
gerais a serem adotados com re-
lação às reclamações dos usuá-
riosdosserviçosdeabastecimen-
todeáguaeesgotamentosanitá-
rio; às condições gerais na pres-
tação e utilização desses servi-
ços, e às sanções administrati-
vas e penalidades aplicáveis à
Companhia de Água e Esgoto do
Ceará (Cagece), em razão de in-
frações aos direitos dos usuários
do serviço.

A metodologia utilizada, em
geral, para o desenvolvimento
das fiscalizações compreende
inspeções de campo, levanta-
mento e avaliações documen-

tais, obtenção e análise de infor-
mações de dados gerais da área
técnica e, também, identifica-
ção e referência de ocorrências

operacionais. Sempre de forma
imparcial e respeitando os rigo-
restécnicosaqueestãosubmeti-
dos os agentes envolvidos no
processo, a Agência tem como
alvo o aperfeiçoamento dos ser-
viços prestados pela concessio-
nária - nesse caso, a Cagece -, a
proteção dos direitos dos usuá-
rios, a universalização dos servi-
ços e, também, a modicidade
tarifária.

Astarefasderegulaçãoefisca-
lização foram iniciadas em
2001,comaassinaturadeconvê-
nio e consolidadas em 2009,
com a promulgação da Lei Esta-
dual N˚14.394/09, que define a
atuação da Arce no setor. O ri-
gordasfiscalizaçõeseaconstan-

tepresençadetécnicosda autar-
quiarepresentam uma evolução
nos serviços públicos regulados.

Ocronogramadefiscalização
do mês de maio obedecerá à se-
guinte ordem: de 4 a 8 de maio,
ostécnicoscomparecerãoàcida-
de de Santa Quitéria (sede e dis-
tritos de Macaraú e Lisieux); de
11 a 15 de maio, será visitado o
municípiodeAracati(sedeedis-
tritos de Canoa Quebrada, Bar-
reira dos Vianas e Cabreiro); de
18 a 22, será a vez dos municí-
pios de Croatá (sede) e Graça
(sede e distrito de Lapa); e de 25
a 29, os técnicos encerrarão as
fiscalizações com os municípios
de Catarina e Tauá (sede). O
Índice de Utilização da Rede de

Esgoto(Iure)noInteriordoCea-
rá é de 55,21%. Isso significa
que quase metade dos morado-
res cujos imóveis têm acesso à
rede de esgoto da Cagece esco-
lhe não se interligar. Conside-
rando todo o Ceará, o Iure sobe
para77,27%,oque aindaéinsu-
ficiente,tendoemvistaanecessi-
dade de se preservar os manan-
ciais. Já em Fortaleza, esse índi-
ce é 86,83%.
Ao escolher não interligar um
imóvel à rede de esgoto, o mora-
dor adota alguma outra forma
de descarte de seu esgoto, que
poderá ocasionar a poluição do
lençol freático. Um exemplo gri-
tante do descompasso entre a
disponibilidade de rede de esgo-

to e a efetiva interligação é a
situação de Barbalha, no Cariri.
EmBarbalha,oIurealcançaape-
nas26,05%.EmJuazeirodoNor-
te, o Iure é de 56,42%.

Devido ao baixo nível de utili-
zação da rede e por ser abasteci-
da por um importante aquífero,
a região do Cariri foi escolhida
comofocodeummovimentopa-
ra buscar a sensibilização da po-
pulação para a importância do
sistema de esgoto.

O movimento Carta Cariri é
umainiciativaconjuntadaCage-
ce, Prefeituras, Agência Regula-
dora dos Serviços Públicos Dele-
gados do Ceará (Arce), Compa-
nhia de Gestão dos Recursos
Hídricos (Cogerh), do Ministé-
rio Público do Ceará, Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE) -
CampusJuazeirodoNorte,Insti-
tuto Trata Brasil e das Secreta-
rias de Recursos Hídricos (SRH)
e das Cidades.

Interligação
Umacartadeconscientizaçãoes-
tá sendo entregue aos morado-
resdeJuazeirodoNorteeBarba-
lha, que já foram beneficiados
com rede de esgoto, mas ainda
não interligaram seus imóveis.
Deverão ser sensibilizadas cerca
de20milpessoassobreosbenefí-
cios da interligação com a rede
de esgoto. Além da entrega da
Carta, já estão previstos projetos
de educação ambiental com
crianças e jovens, apresentações
sobre o programa e visitas porta
a porta às famílias já beneficia-
das por rede de esgoto (por estu-
dantes do curso de engenharia
ambiental do IFCE), entre ou-
tras ações.

NaregiãodoCariri,constatou-
se que apesar dos investimentos
na expansão dos sistemas de es-
goto, existe uma resistência da
populaçãoemutilizararede,de-
vido ao desconhecimento das
consequências da poluição ao
meio ambiente. Caso haja po-
luentesnaágua deabastecimen-
to,estesacarretamriscodedoen-
ças decorrentes da ingestão ou
utilização da água.

DESCASO

EM MAIO

Miraíma. O estado das CEs da
região Norte têm causado trans-
torno a quem se dirige principal-
mente ao litoral. Na CE-176, o
trecho que liga as cidades de
Amontada e Miraíma é aponta-
do como um dos mais críticos
pelos motoristas. São buracos e
curvassinuosas,que exigembai-
xa velocidade e mais atenção do
motorista. Outros trechos de ro-
dovias, como o que liga Granja a
Camocim, também são aponta-
dos como perigosos.

Tendo viajado para a praia
com a família durante a Semana
Santa, o funcionário público Fa-
bio Mota passou pela CE-176 à
tardinha e disse ter ficado receo-
sonahoradevoltar.“Antecipeia
voltaparanãopegarmaisaestra-
danaquelehoráriode17h.Escu-
recendo e com tantos buracos,
fiquei com medo, inclusive de
assaltos”.

Arodoviaestáesburacada.Al-
guns trechos estão quase intran-
sitáveiseotrechoéreconhecido,
naregião,pela grandequantida-
de de curvas acentuadas. Além
doperigodascurvas,osmotoris-
tastêm que enfrentarmuitos bu-
racos.Numdospontosmaiscríti-
cos da CE, entre Juremal e Barra
do Garrote, as águas das chuvas,
o tráfego e a falta de manuten-
ção criaram imensos buracos às
margens da estrada.

Na CE-085, que liga Granja a
Camocim, a Curva da Morte, co-

mo é conhecida, teve, há menos
de um mês, mais um acidente
com vítima fatal. Dessa vez, a
causa foram animais soltos na
pista. O mecânico Antônio José
de Sousa, 44, faleceu na madru-
gada de sábado. De acordo com
informaçõesrepassadaspelaPo-

lícia Militar, Antônio, residente
no distrito de Paracuá/Uruoca,
conduzia sua motocicleta quan-
do colidiu de frente com uma
vaca, ocasionando uma queda
violenta que tirou instantanea-
mente a sua vida como também
a do animal.

Outras duas rodovias são
apresentadas como palco de as-
saltoseacidentesconstantemen-
te.Aprimeira, ligaosmunicípios
de Camocim e Granja, no Litoral
Oeste. O trecho da CE-402 é co-
nhecido pelos moradores das
duas cidades como trecho prefe-

rido para assaltos. Segundo o
taxista Airto Neri, que costuma
pegar corridas intermunicipais,
nesse trecho, ele passa apenas
durante o dia, evitando retornar
à noite. “De noite é muito escu-
ro, e os meus passageiros, mui-
tas vezes moradores da região,

me avisam que é melhor eu per-
noitar em Granja ou Camocim e
evitar pegar a estrada", afirma.

Outro trecho com a mesma
fama é a ladeira da Lapa, na Ser-
ra da Ibiapaba, onde, além de
acidentes devido às curvas acen-
tuadas, bandidos de motocicle-
tas costumam agir, tanto de dia
quanto de noite. Um frentista de
um posto, que preferiu não se
identificar, contou que normal-
menteeles andam embandos de

três a cinco motos, e moram em
comunidades das redondezas.
"Sempre fica um do lado de ci-
ma, observando o carro que vai
descer e se não há muito trânsi-
to, e dá sinal aos outros, que
descem cercando o carro. Quase
todo dia temos notícias de assal-
to”, contou.

Restauro
Em contato com o Departamen-
to Estadual de Rodovias (DER),
o órgão informou à reportagem
que os trechos da rodovia que
apresentam buraqueira em bre-
ve passarão pela operação tapa-
buracos.
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CMais informações:
Cagece: (85)3101-1826

Arce: (85)3101-1020
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