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Cedro. A Paróquia de São João
Batista, localizada neste municí-
pionaregiãoCentro-SuldoEsta-
do, abrirá, no próximo dia 14, os
festejos religiosos em homena-
gemaopadroeiroSãoJoãoBatis-
ta. A programação de abertura
acontece com o hasteamento da
bandeiradosanto.Haveráainda
a celebração de missa solene.

A festa religiosa prossegue
até o próximo dia 24, quando
acontecerá o encerramento das
festividadesreligiosascom asse-
guintesprogramações:missaso-
lene e realização da tradicional
procissão do andor com a ima-
gem do santo pelas principais
ruas da cidade. A Paróquia de
SãoJoãoBatistafazpartedaDio-
cese de Iguatu.

Para celebrar a data, está sen-
do organizada extensa progra-
mação religiosa e festiva, uma
vez que a tradição dos devotos
dopadroeiroreúnenãoapenasa
comunidade católica de Cedro
como de outros municípios vizi-
nhos.Portodooperíodo,aigreja
manterá confissões e rituais da
liturgia para atender aos fiéis.

Juazeiro do Norte. Diagnós-
tico realizado pela Superinten-
dência Estadual do Meio Am-
biente (Semace) revela que a es-
tiagem,queseprolongahá cerca
de quatro anos no Ceará, é um
dos principais fatores pela redu-
ção da qualidade da água consu-
midapela população de diversas
regiões do estado nos últimos
meses. Além da falta de maior
volume de precipitações, a não
aplicação de políticas públicas
de resíduos sólidos e a ausência
de sistemas de saneamento bási-
co nas cidades cearenses tam-
bém contribuem para que a
água atualmente distribuída es-
teja aquém aos padrões de pota-
bilidade exigida no país.

Ontem, o Diário do Nordeste

mostrou que nas 15 inspeções
realizadas neste ano pela Agên-
ciaReguladoradeServiçosPúbli-
cosDelegadosdo Estadodo Cea-
rá(Arce)háproblemasqueresul-
tam na perda da qualidade da
água em regiões interioranas.
No ano passado, de um total de
63 municípios fiscalizados, ape-
nas 18, o equivalente a 28,57%,
apresentaramcontroleequalida-
de da água satisfatória.

Nofinaldomêspassado,aten-
dendo solicitação do Ministério
PúblicodoEstadodoCeará(MP-
CE), a Semace realizou fiscaliza-
çõesemaçudespúblicoslocaliza-
dosnosmunicípiosdeMilhã,Pa-
cujá, Graça e Mucambo. A ação,
denominada Operação Águas
do Sertão, teve por objetivo a
realização de diagnóstico refe-
rente ao uso e ocupação das
áreasdepreservaçãopermanen-
te e o controle de qualidade da
água dos reservatórios existen-
tes nos municípios visitados. Em
todos os açudes foram constata-

das impurezas por causa do bai-
xovolume de água armazenada.
Muitosreservatóriosjáseencon-
tram no volume morto. “Todos
os mananciais que apresenta-
ram qualidade comprometida
encontram-secompoucaouqua-
senenhumareservahídrica”,ex-
plicou Tiago Bessa, diretor de
fiscalização da Semace.

Residências
Durante as fiscalizações decor-
rentes da Operação Águas do
Sertão, também foram verifica-
dasoutrasocorrênciasquepreju-
dicam a qualidade da água dos
reservatórios.Dentreelas,aocu-
pação das áreas de proteção per-
manente dos açudes.

“O uso das margens é predo-
minantementeresidencial,habi-
tadas por famílias de baixa ren-
da que praticam a agricultura de
subsistência e a criação de ani-
mais. O uso de pesticidas e
agrotóxicos nas lavouras acaba
contaminando o pouco da água
existente”, observou.

Na avaliação de Tiago Bessa,
mesmo que haja o retorno das
chuvas em maior abundância,
possibilitando a recarga de açu-
des e a chamada “mudança das
águas”nosreservatórios,aquali-
dade do líquido para consumo
humano só será garantida a par-

tir de ações que resultem melho-
rias significativas em relação as
questões sanitárias e de recolhi-
mento dos resíduos sólidos pro-
duzido diariamente.

Investimento
No início deste mês o Governo
do Estado anunciou, através da
Secretaria das Cidades, investi-
mentosemsaneamentoambien-
tal em todo o Ceará, em parceria
com o Governo Federal.

Cerca de R$ 1 bilhão já está
sendo utilizado para construção
de Sistemas de Abastecimento
de Água e de Esgotamento Sani-
tário, por meio da Companhia
de Água e Esgoto do Ceará (Ca-
gece) e Serviços Autônomos, em
vários municípios.

No interior cearense, serão
construídossistemasdeabasteci-
mento e de esgotamento sanitá-
rios nos municípios de Tauá,
Tianguá, Viçosa do Ceará, Rus-
sas, Cascavel, Aracati, Sobral,
Fortim., Caridade, Santana do
Cariri, Hidrolândia, Russas, Iba-
retama, Jaguaribara e Juazeiro
do Norte.

Outraaçãoemandamentope-
loGovernodoEstadoéaelabora-
çãodoanteprojetodeLeidaPolí-
tica Estadual de Saneamento,
que deverá ser encaminhada à
Assembleia Legislativa ainda no
mêsdejunho.Aleiregulamenta-
ráoordenamentojurídicodapo-
lítica de abastecimento de água
eesgotamento sanitário no Esta-
do para as próximas décadas.

“A melhoria das condições de
saneamento básico tem impacto
direto na qualidade de vida das
pessoas. A adequada coleta de
esgotosdomésticosreduzaocor-
rência de doenças causadas por
parasitas e preserva nossos já
poucosmananciaisdeáguapotá-
vel”, destacou o secretário das
Cidades, Ivo Gomes.
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Aiuaba. A comunidade estu-
dantil do Distrito Barra, neste
município, no sertão dos Inha-
muns,estãoreivindicandoacon-
clusão da construção de uma es-
coladeensinomédionalocalida-
de.Oprédioestásendoconstruí-
das com recursos do Governo
Estadual, por meio da Seduc,
mas a população reclama que a
obra está parada há cerca de um
ano. Alunos, pais e professores
aguardam a conclusão.

O Professor Antonio Ildemar
FurtadoPereira,residentenodis-
trito de Barra, afirmou que a
obra parou desde outubro do
ano passado e até o momento
não houve uma retomada da
construção.Deacordocomopro-
fessor,aempresaresponsávelpe-
losserviçosjustificouqueainter-
rupção do trabalho se deu por
conta da falta de repasse da ver-
ba para conclusão.

''A comunidade será muito fa-
vorecidacomaconstruçãodessa
escola. Os 400 estudantes pode-
rão contar com uma estrutura
adequada,moderna,combiblio-
teca e laboratórios. Eu queria
que o governador Camilo Santa-
na, se sensibilizasse, principal-
mente em função da realidade
das comunidades do nosso ser-

tão que tanto ele conhece. Nossa
comunidade é muito carente”,
afirmou Ildemar.

Prejuízos
AprofessoraAndreiaPedrosade
Morais,afirmaestarsendopreju-
dicial a paralisação das obras de
construção da escola estadual,
principalmente pelo fato dos es-
tudantes, estarem necessitando
de um prédio amplo, mais areja-
do e com um maior conforto,
para que possam ter uma apren-
dizagem dentro dos novos pa-
drões e conceitos educacionais,
estabelecidospelopróprioMinis-
tério da Educação.

Maria do Socorro tem dois fi-
lhos que estudam na escola im-
provisada. Ela disse que todos os
dias chegam em casa reclaman-
do das condições ruins da esco-
la. ''Quando a gente passa que vê
a construção parada, a gente la-
menta, porque sabe o quanto se-
rá bom para os nossos filhos, e
sabe que ali é dinheiro do povo
que está aplicado ali. Uma obra
parada não é nada, não serve
para ninguém”, disse.

A Seduc informou que houve
desistência da empresa licitada
para a realizar a construção. No
entanto, adiantou que foram to-
madas medidas cabíveis para
que, em breve, uma nova cons-
trutora possa dar continuidade
aos serviços.

Alémdafaltaderecarganosaçudes,
oprodutoestácomprometidopelo
saneamentoprecário
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