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Termina
greve dos
agentesde
trânsito

Milagres. A greve dos agentes
de trânsito deste município, que
já durava cerca de 180 dias, foi
encerradaontem.Adecisãopelo
fim do movimento paredista foi
decididaduranteassembleiarea-
lizada pela categoria, após o en-
vio de propostas apresentadas
pelo Executivo local, atenden-
do, em parte, as reivindicações
apresentadas pelos agentes de
trânsito, em dezembro do ano
passado.

Na ocasião, foi solicitado o
reajuste linear de 15% sobre o
saláriobase;criaçãodaGratifica-
ção de Atividade de Trânsito
(GAT) em percentual de 15%
sobre o salário-base; criação da
GratificaçãodeEPI(Protetor So-
lar) em 10% sobre o salário-ba-
se; melhorias nas condições de
trabalho e estrutura do órgão e,
ainda, melhorias na sinalização
da cidade.

Tambémfoicobradaarealiza-
ção de concurso público para
agentesdoórgãodetrânsitomu-
nicipal e que sejam realizadas
mudanças em relação ao siste-
madetrabalhodesenvolvido,co-
mo reestruturação na escala de
serviço por dupla de agentes; re-
dução da carga-horária para seis
horas diárias, de segunda-feira a
sexta-feira; criação da data-ba-
se; aquisição de mais viaturas
(duas motos e um carro); e a
criação de uma central de rádio.

Reunião
Na última terça-feira, na sede da
Prefeitura, uma reunião envol-
vendo o prefeito do município,
Hellosman Sampaio de Lacerda,
e representantes do movimento
grevistareabriu o canal de diálo-
go entre os agentes de trânsito e
oMunicípio,possibilitando,des-
ta forma, a discussão de propos-
tas visando o fim da greve dos
servidores.

A proposta apresentada pelo
Município garante aos servido-
res a fixação de salário-base no
valor de R$ 1 mil e reajuste li-
near de 20%, criação da Gratifi-
cação de Atividades de Trânsito
(GAT), no percentual de 15%
sobre o salário-base, com
implementação retroativa a ja-
neiro de 2015; gratificação de
horas extras no valor de R$
280,00 e a Criação da data-base
da categoria para 1º de Maio de
2016.

Em nota, a Prefeitura Munici-
pal de Milagres afirmou que as
propostas apresentadas encon-
tram-se dentro das possibilida-
des financeiras do Município,
bem como nos limites de gastos
apontadospelaLeide Responsa-
bilidade Fiscal (LRF), resultan-
do e ganhos reais à categoria e
no retorno das atividades dos
servidores em prol do bem estar
coletivo.

Como os agentes de trânsito
retornam às atividades exata-
menteseismesesapósadeflagra-
çãodagreve,omovimento pare-
dista se iguala à greve realizada
pelos professores do Paraná no
ano de 1993, quando estes per-
maneceram com suas funções
paralisadas também pelo mes-
mo período de tempo.

Campos Sales. Afaltadequa-
lidade da água distribuída aos
consumidores deste município
continua gerando transtornos e
aborrecimentos aos usuários da
Companhia de Água e Esgoto do
Ceará (Cagece). Em Campos Sa-
les, o líquido que escorre pelas
torneiras residências é usado
apenas para banhos e afazeres
domésticos.

Aáguautilizadaparaoconsu-
mo humano e cozimento de ali-
mentosécompradadecarros-pi-
pas que atendem aos diversos
bairros da cidade. Ao todo, são
cerca de nove veículos que co-
mercializamo produto, aopreço
médio de R$ 1,00, vendido em
latas de 18 litros e, embora a
aparênciasejaboa,nãohágaran-
tias de que seja própria para o
consumo humano.

Na maioria dos casos, a água
quechegaàsresidênciasnãopos-
suicoloração.Ocheiro,noentan-
to, é forte, segundo afirmam os
consumidores.Conformeosrela-
tos, em épocas de chuvas, a colo-
ração da água sofre modifica-
ções, chegando a ficar barrenta
ou muito escura.

O problema vem sendo deba-
tido há vários meses em audiên-
cias públicas realizadas pela Câ-
mara de Vereadores do Municí-
pio ou por meio de movimentos
criados pela sociedade local. En-
tretanto, a população alega que

nenhuma providência foi adota-
da até este momento pela Cage-
ce, no sentido de resolver o pro-
blema que se arrasta.

“Eu moro aqui já faz muito
tempo e nunca vi uma única pes-
soa consumir a água que é distri-
buídapelaCagece.AquiemCam-
pos Sales a das torneiras só serve
para limpar a casa e para lavar
roupa, e olhe lá”, afirma o comu-
nicadorCarlosAlbertoAlbuquer-
que. Radialista com vários anos
à frente de um programa de en-
tretenimento em uma rádio da
cidade, ele diz receber inúmeras
denúnciasde ouvintes arespeito
dafaltadaqualidadedaágua.“A
reclamação acontece já faz mui-
to tempo. Não tem quem supor-
te o cheiro da água quando as
torneiras são abertas. O proble-
ma persiste sem que nenhuma
solução seja adotada. Além da
falta da qualidade, agora estão
racionandoàdistribuiçãodiária.
O caso aqui é sério”, disse.

Consumo
O empresário Luiz Péricles, do-
no de um posto de combustíveis,
diz se sentir lesado por pagar
mensalmente a água que conso-
me apenas de forma parcial. Ele
informou que alguns proprietá-
rios rurais estão perfurando po-
ços na tentativa de encontrarem
água que possa ser utilizada pa-
ra o consumo humano e de ani-
mais de criação.

A situação levou o Ministério
PúblicodoCeará(MPCE)aenca-

minhar ofício à Agência Regula-
dora de Serviços Públicos Dele-
gados do Estado do Ceará (Ar-
ce), solicitando fiscalização nos
sistemas de água e esgoto do
Município.

O promotor de Justiça
Gleydson Leandro Carneiro Pe-
reira, autor do pedido, apontou
a necessidade de cumprimento
do Artigo 129, II, da Constitui-
ção Federal, que trata sobre a
necessidade de “zelar pelo efeti-

vo respeito dos poderes públicos
e dos serviços de relevância pu-
blica”.OrepresentantedoMinis-
térioPúblicopediuquesejareali-
zada uma avaliação técnica em
torno da qualidade da água (nos
aspectosfísicoseodor)distribuí-
da pela Cagece, desde o armaze-
namento ate oprocesso de filtra-
gem e distribuição da água em
Campos Sales.

A visita dos técnicos da Arce
ao município está agenda para

os dias 25, 26 e 27 deste mês.
Serão realizadas inspeções de
campo, levantamento e avalia-
ções documentais, obtenção e
análise de informações de dados
gerais da área técnica e, ainda,
identificação e referência de
ocorrências operacionais.

Em Nota, a Cagece informou
que possui pleno conhecimento
da atual situação da sede do mu-
nicípio de Campos Sales.

A Companhia ressaltou que,
até o início deste ano, estava em
tramitação processo que tratava
da liberação de recursos da or-
dem de R$ 20 milhões que se-
riam destinados à
implementação do projeto de
reestruturaçãodetodoosistema
de abastecimento de água da se-
de do Município.

No entanto, o recurso teve
sua liberação cancelada pela
Fundação Nacional da Saúde
(Funasa), motivada por razões
desconhecidas pela Cagece.
Diante da negativa por parte da
Fundação, a Companhia iniciou
açõescom recursos próprios vol-
tadas para a melhoria da água
tratada e distribuída à sede de
Campos Sales.

População reclamademáqualidadedaágua

A implantação do

novo campus é

precedida de um

estudodedemandas

enecessidades para

implantaçãode uma

unidade acadêmica

Sobral. Um pedido de criação
daUniversidade Federal daIbia-
pabafoi levado, nesta terça-feira
(19), ao Ministério da Educação
(MEC), em Brasília, em audiên-
ciaentre odeputadofederalChi-
co Lopes (PCdoB), o secretário
de Educação Superior do MEC,
Jesualdo Farias, e os prefeitos de
São Benedito, Gadyel Gonçal-
ves; e Ubajara, Zezinho Roma-
no.OdeputadoChicoLopesdes-
tacou que uma nova universida-
de na região da Ibiapaba benefi-
ciará a população de municípios
comoSãoBenedito,Croatá,Uba-
jara, Viçosa do Ceará, Carnau-
bal, Ibiapina, Tianguá e Guara-
ciaba do Norte, entre outros.

“A audiência foi positiva, de-
batendoacontinuidadedoproje-
to de expansão das universida-
des federais pelo governo e, ao
mesmo tempo, uma forma de
dar início, de modo concreto, à
instalaçãodeumcampusuniver-
sitário na Ibiapaba, com a possi-
bilidadede um campusdaUFC”,
relatou Chico Lopes.

“Defendemos uma nova Uni-
versidade Federal para a Ibiapa-
ba, que teria um impacto muito
positivo para a região, garantin-
do acesso mais fácil ao ensino
superior, sem que os estudantes
tenham que deixar suas cidades.
Essa nova possibilidade, surgida
na reunião desta terça-feira, de
começar esse trabalho com um
campus da UFC na Ibiapaba, po-
deserummeiodeconseguirmos
essa presença da universidade
com mais agilidade”, acrescen-
tou o parlamentar.

“Juntamente com os prefei-
tos,levamosaosecretárioJesual-
do, do MEC, o pedido da univer-
sidade para a Ibiapaba, que re-
presentaria um novo impulso
econômico para a região em vá-

riossetores,como comércio, ser-
viços e moradia, assim como
aconteceu no Cariri, por exem-
plo,apósainstalaçãodasuaUni-
versidadeFederal”,complemen-
tou o deputado Chico Lopes.

“Defendemos que o Governo
Federal continue no caminho
certoquantoàexpansãodo ensi-
no superior. Nos últimos 12
anos, as universidades federais,
que enfrentaram muitas dificul-
dades ao longo da década de
1990, tiveram atenção e recur-

sos para ampliar suas atividades
e democratizar o acesso. Esse es-
forçodogoverno,devalorização
do ensino superior, trouxe
consequências muito importan-
tes para o povo e para o País”,
acrescentou o parlamentar. “A
criação de novas universidades
foi outra ação fundamental nes-
sa mudança. É preciso que esse
movimento continue, amplian-
do a interiorização do ensino su-
perior”, afirmou.

Sugestão
Na reunião, o secretário de Edu-
cação Superior do MEC, Jesual-
do Farias, sugeriu ao deputado
ChicoLopeseaosprefeitostraba-
lhar inicialmente por um cam-
pus da UFC para a região da
Ibiapaba.OprefeitoGadyelGon-
çalves destacou que o município
de São Benedito já tem um pré-
projeto nesse sentido.

Trata-se de um estudo apon-

tandoacidadecomoamaisaces-
sível para os estudantes da re-
gião, além de um terreno e um
prédio já reservados para abri-
gar um possível campus da UFC
na região.

“Reforçamos com o Ministé-
rioanecessidadedeumauniver-
sidadepúblicanaIbiapabaesen-
timosreceptividadeporpartedo
professor Jesualdo Farias, que
levantou essa possibilidade do
Campus da UFC. Agora é lutar
para criar as condições para is-
so”, complementou Lopes.

“Saio da reunião animado
com a conversa. Vou me organi-
zar com os outros prefeitos da
SerradaIbiapaba,queestãouni-
dos em torno desse pleito de ter-
mos um ou dois campi universi-
tários e aguardar o plano de ex-
pansão do governo federal para
asuniversidadesfederais”,acres-
centou Gadyel Gonçalves.

Paraoempresário João Ribei-

ro Junior, proprietário do grupo
Casa de Variedades e Complexo
Castelo Clube, a instalação do
CampusdaIbiapabaéimportan-
tíssimo para o desenvolvimento
da região. “Com destaque na
área de comércio, turismo e ser-
viço,queentrarãoemplenocres-
cimento econômico. Desde mi-
nha época de presidência do
Conderi, reivindicava a implan-
tação da universidade. A falta de
estrutura no ensino superior da
Ibiapaba é um transtorno para
todos”, disse.

Ele destaca que, para quem é
pai, há a separação dos filhos e o
transtorno da locomoção diária
para Sobral ou a residência fixa
em Fortaleza. “Além disso, exis-
te a questão cultural. A região da
Ibiapaba pertence a Sobral, mas
temcaracterísticasculturaisecli-
máticascompletamentediferen-
tes. A Universidade da Ibiapaba
é o sonho de todo nativo da Ser-
ra Grande”, finalizou.

Garantia
Segundo o prefeito de Ubajara
ZezinhoRomano,areuniãocom
o secretário Jesualdo Farias re-
sultounagarantiadaUniversida-
de Federal da Ibiapaba, porém,
sem data estabelecida. “Para
amenizarasituaçãodosestudan-
tes, será instalado um campus
avançado da UFC na região. Fi-
queibastante satisfeitocom isso,
pois sentimos o empenho na re-
solução dessa nossa demanda”,
declarou.

Para o professor Marcos Pon-
tes,moradordacidadedeIbiapi-
na e que luta pela instalação da
Faculdade Federal da Ibiapaba
desde sua época de universitá-
rio, hoje esse sonho está mais
próximo de se tornar realidade.
“Quando cursei o ensino supe-
rior, tinha que me deslocar dia-
riamente para Sobral. A viagem
chegava a durar mais de duas
horas, dependendo do trânsito,
sem falar nos riscos para quem,
como eu, tinha que estudar a
noite. Torço para que logo seja
realizada essa demanda da Ser-
ra Grande, pois será crucial para
o desenvolvimento educacional
da Ibiapaba”, disse.

Serra da Ibiapaba pode contar
comUniversidade Federal
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