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COMUNICADO

�O gigantesco cronista
Stanislaw Ponte Preta - Sérgio
Porto (1923-68) - contava que
um dia um leão escapuliu do
zoológico e se encafuou numa
repartição pública. Todo dia
comia um funcionário e
ninguém dava conta. E seguia
assim por anos. Mas um dia
caiu na besteira de comer a
senhora que servia cafezinho.
Só aí sentiram a falta e
acabaram prendendo o leão.
Pois saiba: a Arce, agência que
regula serviços delegados no
Estado, está licitando o
conserto da máquina de café.
Ou seja, prenderam o leão.

EstaCasavai
acompanhar
tudo,atravésde
umacomissãoque
seráformada”

VEREADORDIDIMANGUEIRA(PDT)
SobreodesabamentodapontenaAvenida
RaulBarbosaeasprovidênciasprome-
tidaspelaCâmaraMunicipalde
Fortaleza.Detalhe:aobra
caiunodia22defevereiroe
atéontem,10diasdepois,
nãohaviaindícione-
nhumdecomissão
devereadores
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�Vem aí o concurso
Hacker Cidadão. Os
participantes, em tese
bambambans em
informática, vão ser
desafiados a criar soluções
para Internet e/ou
aplicativos móveis que
agreguem valores à cidade.
A iniciativa é da Fundação
de Ciência, Tecnologia e
Inovação, órgão da
Prefeitura de Fortaleza.

Dez projetos, entre
individuais ou em equipes
com até cinco integrantes,
vão ser selecionados para
avaliação final, mas só três
serão os escolhidos. Os
prêmios, inobstante a
modernidade e a
importância das propostas,
é que são modestos: R$ 7
mil para o primeiro lugar,
R$ 5 mil para o segundo e
R$ 3 mil para o terceiro.

Acharamoleão

Perto do começo
� A propósito, o Tribunal
Regional Eleitoral realiza
hoje o terceiro dos cinco
encontros de atualização de
servidores sobre as regras do
pleito de outubro. E o tema
desta sexta é um desafio
daqueles que não largam do
pé do TRE: propaganda
eleitoral e poder de polícia.

‘‘

por centomilhões

Perto do fim
� Considerando hoje, está
correndo a contagem
regressiva de 15 dias para o
fim do prazo do
cadastramento biométrico
de eleitores em 46
municípios cearenses. Até o
próximo dia 18, o TRE fará o
atendimento para
atualização dos dados.

Dapopulaçãocorrespondemao
índicedepessoascomdeficiência
noBrasil, aindasegundoocenso
doIBGE.Leitãodefendea
matériaclassificando-acomo
umapolíticaparaassegurar
justiçasocial.
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Acidadaniaeoshackers

CRISE HÍDRICA

O governador Camilo Santana
afirmou, durante a inauguração
de uma nova sala de monitora-
mentodaFundaçãoCearensede
Meteorologia e Recursos Hídri-
cos (Funceme), que a preocupa-
ção do Estado agora é com as
zonas urbanas. “Sempre enfren-
tamos problemas hídricos na
área rural. O problema do Ceará
agora é com as áreas urbanas
dos municípios onde está con-
centrando80% da população do
Estado”, comparou.

O chefe do executivo ainda
destacou que vai continuar “re-
zando” e torcendo, por mais que
as previsões de chuvas não se-
jam boas. “A gente continua tor-
cendo para acontecer um fenô-
meno que faça a diferença ao
próprio prognóstico para garan-
tir mais água”, ressalta.

Além da reza, o gestor tam-
bém acredita que a transposição
do rio São Francisco, aguardada
para julho ou agosto, salve a Re-
giãoMetropolitanadeumcolap-
so. “A transposição nesse perío-
do é a garantia e segurança de
que Fortaleza e a Região Metro-
politana não entre em colapso
no abastecimento de água. A
transposição também vai aten-
derpartedoSertãoCentral,Cari-
ri e Jaguaribe”.

Para Camilo Santana, os R$
48 milhões repassados pelo Go-
verno Federal para o combate a
secanãosãosuficientesparaaca-
bar com o problema de abasteci-
mento. No entanto, reconheceu
que são valores importantes pa-
ra novas obras, como a constru-
ção de adutoras. “Tem municí-
pioqueestátendoreduçãoforça-
da pela própria necessidade e
demandade água.Então,oEsta-
do vai continuar com as campa-
nhas publicitárias nos meios de
comunicação e escolas para evi-
tar do desperdício”.

Alerta
O presidente da Funceme,
Eduardo Sávio Martins, alerta
queoscearensesprecisamsepre-
parar para o pior. Segundo ele, o
mês de março, em comparação

com o mesmo período dos anos
anteriores, tem chance de regis-
trar chuvas a abaixo da média.
Para ele, a nova sala - que foi
inauguradaontem-vaidarsubsí-
dios ao servidores para análise e
controle das precipitações, po-
dendo prever o abastecimento
dos açudes.

A grande novidade da nova
Sala de Monitoramento e Previ-
são de Tempo e Clima na Funce-
meéo“videowall”com12moni-
tores, que juntos formam uma
imensa tela para acompanha-
mento integrado em tempo real
dosváriossistemasmonitorados
diariamentepelosmeteorologis-

tas do órgão. A estrutura foi ad-
quirida com recursos do Conse-
lhoNacional deDesenvolvimen-
to Científico e Tecnológico
(CNPq).

Prognóstico
Comonovoequipamento, aper-
cepção e análise das imagens de
satélites e da Rede Cearense de
Radares será bastante otimiza-
da. “Para se realizar boas políti-
cas,precisa-sedeumbomplane-
jamento, diagnósticos e monito-
ramento. Desta forma, uma sala
como esta é muito importante
para que se tenha esses diagnós-
ticosprecisos e,assim, possamos
traçarmelhoresestratégiashídri-
cas para o Estado”, justificou o
secretário de Recursos Hídricos,
Francisco Teixeira.

De acordo com o último prog-
nóstico da Funceme, para mar-
ço, abril e maio, há maior proba-
bilidade na categoria de chuvas
abaixo da média no Ceará. Há
70%deprobabilidadesdeoEsta-
do ter chuvas na categoria abai-
xo da média no próximo trimes-
tre. As chances de haver precipi-
tações na categoria em torno da
média é de 25% e na categoria
acima da média é 5%.

TRANSTORNO

comunicado@diariodonordeste.com.br

CamiloSantanaafirma
queobra,comprevisão
deentregaparajulhoou
agosto,evitaráacrise
noabastecimento

Transposiçãoéapontada
como saídapara colapso

Um caminhão perdeu o controle
e bateu em um poste no bairro
Meireles. O acidente ocorreu às
13h40, ontem (3), quando oveí-
culo, sem a presença de nin-
guém em seu interior, atraves-
sou a Avenida Virgílio Távora,
subiu a calçada na Rua Silva Ja-
tahy e bateu em pelo menos três
carroseumpostedaCoelce.Ape-
sar de ter causado pânico na po-
pulaçãoquepresenciouoaciden-
te, ninguém ficou ferido.

Conforme testemunhas, no
momentodoacidente,omotoris-
ta do caminhão conversava ao
telefonedoladodeforadoveícu-
lo e não se atentou para a desci-
da. Às 17h, três horas após o
acidente, pelo menos três pré-
dios localizados no entorno da
colisão ainda permaneciam sem
energia.

Emumdelesresideomotoris-
taEdsonLeite,47,quepermane-
cia na calçada do prédio aguar-
dando pelo restabelecimento da
energia. “É ruim porque já esta-
mos há horas sem energia. Te-
moscriança em casa e isso preju-

dica”, informou Leite. Em algu-
masresidências,aenergiasóvol-
tou por volta das 20h.

Parte do cruzamento da Ave-
nida Virgílio Távora com Silva
Jatahy foi fechada para que um
novo poste da Coelce fosse colo-
cado. No local estiveram presen-
tesagentesdaAutarquiaMunici-
pal de Trânsito e Cidadania
(AMC) a fim de reorganizar o
trânsito e orientar os motoristas
quanto aos desvios temporários
no local.

Prejuízos
O consultor imobiliário João Co-
lares, 56, foi uma das vítimas
que teve prejuízo com o aciden-
te.Seureboqueestavaestaciona-
do em frente ao prédio onde mo-
ra, na rua Silva Jatahy, e foi atin-
gido pelo caminhão durante a
descida. “Vi da varanda o cami-
nhão passando direto sem nin-
guém dentro. Na mesma hora
que ele bateu no poste faltou
energia e eu desci correndo pe-
las escadas. Acabou batendo
também no meu reboque que

estava estacionado. Já entramos
emacordo paraajeitar”, contou.

Por meio de nota, a Coelce
informou que a energia do bair-
roestavasendonormalizadaain-
da no fim da tarde e que o poste

seria trocado. Quem presenciou
o acidente ainda ressaltou que
por pouco, enquanto atravessa-
va a via, o caminhão não colidiu
contra um ônibus, que estava lo-
tado de passageiros.

Acidente deixa
Meireles sem luz

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

DepessoasnoBrasil apresentam
algumtipodedeficiência,de
acordocomdadosdo IBGE,no
censode2010.Onúmeroé
apontadopelodeputado
EvandroLeitão (PDT)noprojeto
do“SeloEmpresa Inclusiva”.

OLIXOque se vê na foto acima ocupa calçada na Rua
Antonio Furtado, no Bairro Dionísio Torres. É mais um
retrato da deficiente coleta que a Prefeitura impõe a
Fortaleza. Mas é também exemplo eloquente da falta de
consciência de quem o produz e o descarta.

Ogovernador inaugurounovoequipamento daFuncemee disseque“rezaria”
paraqueprognósticodachuvafossealterado FOTO: FABIANE DE PAULA

Ocaminhãodesgovernadobateuempelomenostrês carroseumpostedaCoelce
noinício datardedeontemFOTO: HELENE SANTOS

JOÃOLIMANETO
Repórter

Acompanhe os comentários em http://bit.ly/robertomaciel-tvdn
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ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO

Eixo Norte
O Eixo Norte do Projeto de 
Transposição do Rio São 
Francisco, no qual está 
incluso o Ceará, começa no 
reservatório Tucutu, em 
Cabrobó, Pernambuco. Ele  
passa pelos reservatórios 
Terra Nova e Serra do 
Livramento, com direção 
ao aqueduto de Salgueiro, 
em Pernambuco.

De lá, as águas atravessam 
todo o município de 
Penaforte, já em território 
cearense, escorrendo ao 
reservatório Jati, no 
município de Jati, até 
encontrar o reservatório 
Boi II, em Brejo Santo, de 
onde a água seguirá até o 
Bueiro Palha e a Galeria 
Sobradinho, no município 
de Mauriti, com destino ao 
reservatório Engenheiro 
Ávidos, no município de 
Cajazeiras (PB).

Eixo Norte

Adutoras
Planejadas e
em Construção
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