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COMUNICADO

�A política tem coisas que
enguiçam e que, para as
quais, não há explicação
lógica. Veja essa: em
novembro do ano passado,
o deputado Davi Durand
(PRB) apresentou projeto
na Assembleia propondo
que a rede da saúde pública
seja obrigada a investigar
microcefalia em fetos de
gestantes diagnosticadas
com o vírus da zika. Três
meses depois, a matéria
ainda aguarda relator na
Comissão de Seguridade
Social e (!) Saúde.

Retorneiapósunsdias
emPortugal.Leionos
jornaissobreafrenética
dançadascadeirasde
parlamentares.
Manobrasparareeleger
oprefeito”

EX-GOVERNADORLÚCIO
ALCÂNTARA(PR)
NaredesocialTwitter(@lucioalc),
comose-apóspassarporArena,
PDS,PFL,PDTePSDB-aindapudes-
seseespantarcomapolítica
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�Os deputados estaduais
Antonio Granja, José Sarto,
Ivo Gomes, Manuel Duca,
Robério Monteiro, Sérgio
Aguiar e o presidente da
Assembleia Legislativa,
José Albuquerque,
desembarcam hoje do Pros
e embarcam no PDT. Vão
com eles os deputados
federais Ariosto Holanda,
Leônidas Cristino e Vicente

Arruda. A
vice-governadora, Izolda
Cela, vai pelo mesmo
caminho. Uma migração
pacífica, diga-se - nesse
processo, o único reclamão
foi o deputado Heitor
Férrer, que, incomodado
em ficar sob o mesmo teto
dos adversários, largou
mão de ser pedetista e
seguiu para o PSB.

Umatrasoinexplicável

4,5vezesmaior
� É que, excetuando
alguma surpresa, o PDT vai
passar a ter nove integrantes
na Assembleia - antes, eram
só Evandro Leitão e Ferreira
Aragão. Isso o põe em larga
vantagem, e com dianteira
relevante, em articulações
para as definições
partidárias das eleições de
2018. Algo preocupante
para opositores, é claro.

‘‘

por centovagas

Musculatura
� A transferência em massa
vai ser consagrada em um
jantar nesta quinta-feira, no
clube Náutico. O evento não
se configura apenas como
um ato formal e festivo, mas
como manifestação de força
do grupo liderado pelos
irmãos e ex-governadores
Cid e Ciro Gomes. E, pode
apostar, com um olho em
2016 e outro em 2018.

Dasvagasdocurso,queserá
realizadonoCVTdoMucuripe,
sãoparapessoascomdeficiência
física,auditivaecombaixavisão.
Inscriçõesatéamanhã:
www.projetolead.com.br.
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Novoendereço

FRASE

EMERGENCIAL

Diantedacrisehídricaedapossi-
bilidade de racionamento de
água, de que forma a Compa-
nhia de Água e Esgoto do Ceará
(Cagece) irá executar a contin-
gência no abastecimento nos
150municípiosqueopera?Ares-
posta para esta questão é cobra-
da pela Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará (Arce). Uma re-
solução formulada pela Agência
determina que a Cagece deve
apresentar formalmente as me-
didas de racionamento. A nor-
ma passa por um processo de
consulta pública que deve ser
concluídonodia14março.Fina-
lizado o processo, a estimativa é
que a Resolução entre em vigor
um mês depois.

As medidas de racionamento
aseremapresentadaspelaCage-
ce, segundo o coordenador da
saneamento básico da Arce, Ge-
raldo Basílio Sobrinho, são ape-
nas parte do Plano de Emergên-
ciaeContingência,queaCompa-
nhia deve formular e submeter à
Arce. O Plano serve para que o
Poder Público tenha ciência de
como a Cagece irá prevenir e
atuar diante de eventos adver-
sos, como a continuidade da cri-
se hídrica no Estado.

Pela Lei Federal do Sanea-
mento Básico 11.445, desde
2007,aCageceéobrigadaaapre-
sentar o Plano de Emergência e
Contingência, segundo explica
Geraldo.Porém,atéhoje,aCom-
panhia não garantiu a elabora-
ção do mesmo. A cobrança pela
formulação do documento vol-
tou à tona no dia 15 do mês
passado quando a Arce abriu a
consulta pública para debater a
Resolução.

Questionado se a exigência
da Arce está atrelada à situação
iminente de racionamento, o
coordenador garante que não.
Deacordocomele,aformulação
da Resolução já vinha sendo de-
batida, mas algumas especifici-
dades atrasaram este processo.
“O Plano de Contingência é uma
espécie de passo a passo para
minimizar qualquer prejuízo”,
acrescenta.

Ele esclarece que a Resolução
não irá obrigar a Cagece a elabo-
rar o Plano, mas caso não faça, a
Companhia estará descumprin-
do uma norma federal, bem co-

mo “assumindo os riscos de não
fazer”. “Se for necessário racio-
namento e a Cagece não disser
como vai fazer isso é preocupan-
te e iremos cobrar”, garante.

Contingência
O coordenador de saneamento
básico da Arce revela também
quea cobrançapela definição do
formato de racionamento se dá
para evitar que perdure a atual
situação vivenciada em diversos
municípios. Conforme Geraldo,
cidades cearenses passam por

processo de contingência no
abastecimento e a Cagece apre-
sentaasaçõesexecutadasdefor-
ma “pouco aprofundada”.

“Por conta dessa falta de obri-
gatoriedade, há manobras em
vários municípios. E é fato que a
Cagecetemdificuldadedeforne-
cimento em todos os municípios
onde o abastamento é superfi-
cial (açudes). Municípios são di-
vididos em áreas e são abasteci-
dos em dias e horários alterna-
dos”, reforça. A ideia é que, com
a medida, a Cagece mapeie toda

a rede e explique como será es-
truturadooracionamento,infor-
mando, por exemplo, se será
adotado regime de rodízio.

Atualmente, segundo a Cage-
ce, dos 150 municípios atendi-
dos, 31 passam por regime de
contingência.Sãoeles:AltoSan-
to, Ararenda, Campos Sales, Ca-
pistrano, Caridade, Catunda,
Crateús, Erere, Graça, Hidrolân-
dia,Ibicuitinga,Iracema,Irauçu-
ba,Mombaça,MonsenhorTabo-
sa,Mulungu,Pacoti,Pacujá, Pal-
mácia, Parambu, Pereiro, Piquet
Carneiro,Potengi,Quiterianópo-
lis, Russas, Salitre, São Gonçalo
do Amarante, São Luiz do Curu,
Senador Sá, Tamboril e Uruoca

Prazo
O coordenador de saneamento
básico da Arce explica que a Re-
solução ainda passa por consul-
ta pública que deve perdurar até
o dia 14 deste mês. Encerrado
este prazo, haverá uma audiên-
cia pública para apresentar as
definições e colaborações apro-
vadas. O texto também passará
pelo Conselho Diretor da Arce
para então ser publicado e en-
trar em vigor. A estimava é que a
Cagece tenha dois anos para
apresentar o plano a contar da
publicação da Resolução. Já a
definição das medidas de racio-
namento deverá ser apresenta-
da imediatamente após a norma
entrar em vigor.

Dentre outros pontos, a Reso-
lução exige que, em caso de ra-
cionamento, a Cagece terá que
comunicar à população com 72
horas de antecedência e deverá
priorizar o abastecimento resi-
dencial com os menores perío-
dose frequênciasde interrupção
possíveis. No caso de colapso do
sistema ou interrupção do servi-
ço com duração superior a 18
horas, deverá prover forneci-
mento de emergência a hospi-
tais, creches, instituições públi-
cas de ensino e estabelecimen-
tosdeinternaçãocoletiva.Procu-
rada pelo Diário do Nordeste, a
Cagece informou, por meio de
nota, que aguarda a publicação
da Resolução pela Arce para que
a Companhia possa se manifes-
tar sobre os procedimentos.

PRÊMIO RIOMAR MULHER

comunicado@diariodonordeste.com.br

Adefiniçãodasmedidas
deracionamento
deveráserapresentada
imediatamenteapósa
normaentraremvigor

“ACagecetemdificuldade
defornecimentoemtodos
osmunicípiosondeo
abastecimentoé
superficial (açudes)”

GERALDOBASÍLIOSOBRINHO
CoordenadordeSaneamentoBásicodaArce

Arce cobra da Cagece
plano de contingência

A radialista Samantha Marques,
que há 30 anos é sucesso na FM
93, emissora de rádio que inte-
graoSistemaVerdesMares, foia
grande homenageada na noite
desta quarta-feira (2) na segun-
daediçãodoPrêmioRioMarMu-
lher, criado com o objetivo de
homenagear grandes nomes fe-
mininos do Ceará em diversos
setores,comocomunicação,eco-
nomia, educação, trabalho so-
cial, justiça e cidadania, arte e
cultura, moda, saúde e política.

Uma das pioneiras em sua
área e com uma voz marcante,
Samantha Marques começou a
carreira 1976, completando 40
anos de profissão. Atualmente,
atua como âncora do programa
“Disque & Toque”, na FM 93,
programa líder de audiência. A
radialista relatou como foi o co-
meço da sua carreira.

“Eusonhavaemsercomunica-
dora. Meus pais eram conserva-
dores, queriam que seguisse ou-

tra carreira. No dia em que mos-
trei a gravação do programa a
eles ficaram mais animados e eu

bastante emocionada”, conta. A
premiaçãofoientreguepelopre-
sidente do Grupo JCPM, João
Carlos Paes Mendonça, e sua es-
posa,Auxiliadora Paes Mendon-
ça. As outras premiadas desta
edição foram Nicolle Barbosa
(PolíticaeGestãoPública),Tane
Albuquerque(EconomiaeNegó-
cios), Amália Simonetti (Educa-
ção), Olga Espíndola (Trabalho
Social), Mariana Lobo (Justiça e
Cidadania), Rosiane Limaverde
(Arte e Cultura), Almerinda Ma-
ria (Moda), Lúcia Alcântara
(Saúde) e Maria José Lopes (Ar-
quitetura e Design).

Anoitecontoucomcoquetele
com a abertura da Exposição Fo-
tográfica das Homenageadas.

Atualmente, a
radialista atua como
âncora doprograma
Disque& Toque, na
FM93, umdos
líderes de audiência
da emissora

Comunicadora Samantha
Marques éhomenageada

C Leiamais conteúdos: blogs.diariodonordeste.com.br/roberto
ewww.twitter.com/roberto_maciel

Estãoabertasemcursode
DesenvolvimentodeSoftware
Java,promovidopelaSecretaria
daCiênciaeTecnologiado
Estado,emparceriacomoutras
instituições.

FORADOPARLAMENTO,mas integrandoaequipedo
governadorCamiloSantana (PT),ossecretáriosMírian
Sobreira (PolíticasSobreDrogas)eJeováMota (Esportes),
quesãodeputadosestaduais,eAntonioBalhmann
(Assuntos Internacionais),deputadofederal, também
mudamdesigla.Eassimseredesenhaapolítica.

Nocasoderacionamento,aResoluçãodaArceorientaquesejampriorizadasas
áreasresidenciais.Osprodutoresdevemserafetados FOTO: HONÓRIO BARBOSA

AcomunicadoradaFM93iniciousuacarreirahá40anosetemcomodestaque
suavozquemarcoudiversasgeraçõesFOTO: KLEBER. A. GONÇALVES

Acompanhe os comentários em http://bit.ly/robertomaciel-tvdn
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 Municípios com racionamento

CRISE HÍDRICA

FONTE: CAGECE

Alto Santo
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Capistrano
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Catunda

Crateús
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Pacoti
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Parambu Pereiro
Piquet Carneiro
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Russas
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São Gonçalo
do Amarante 

São Luiz do CuruSenador Sá

Tamboril

Uruoca 


