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37 cidades podem entrar em clima de
racionamento de água

Açude Castanhão, com menos de 10%, após 5 anos de seca.

Da Coluna Vertical, no O POVO desta quinta-feira (19):

A Cagece encaminhou para a Agência Reguladora dos Servidores Públicos Delegados do Ceará (Arce) 40
planos com medidas de racionamento de água nos sistemas de abastecimento que já tiveram o controle
deflagrado. A Arce tem um prazo de duas semanas para apresentar suas considerações à empresa.

Os planos abrangem 40 sistemas distribuídos em 37 municípios: Viçosa do Ceará, São Luís do Curu, São
Gonçalo do Amarante (distrito de Croatá), Carnaubal, Graça (distrito de Lapa), Guaraciaba do Norte,
Reriutaba, Varjota, Pires Ferreira, Apuiarés, Maranguape (distritos de Amanari e Sapupara), Palmácia,
Pacoti, Guaramiranga, Mulungu, Capistrano, Itapiúna, Horizonte, Chorozinho (sede e localidade de
Triângulo), Crateús, Tamboril, Catunda, Monsenhor Tabosa, Beberibe (sede e Serra do Félix), Fortim,
Palhano, Mombaça, Piquet Carneiro, Parambu, Acopiara, Iracema (sede e distrito de Ema), Potiretama,
Pereiro, Umirim, Campos Sales, Granjeiro e Ipaumirim.

Sobre os referidos planos, a Cagece diz que a redução da demanda de água será de duas formas
distintas: redução das perdas físicas e redução das perdas aparentes. Na prática, reduzir fornecimento
mesmo. O caso está com o conselheiro Hélio Winston.

19 de maio de 2016 às 08:16 Eliomar de Lima Água, Ceará, Defesa do Consumidor

javascript:;
http://www.opovo.com.br/divirta-se/
http://people.opovo.com.br/
http://www.opovo.com.br/anuncie
http://www.opovo.com.br/fortaleza/
http://bit.ly/A3D4Aq
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2016/05/19/noticiafortaleza,3615093/ceara-esta-abaixo-da-meta-de-imunizacao-contra-h1n1.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/05/19/noticiasjornalcotidiano,3614979/ex-acredita-na-inocencia-de-gregorio.shtml
http://www.opovo.com.br/mapadosite/
http://www.opovo.com.br/galeria/
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2016/05/19/noticiafortaleza,3615106/servidores-do-detran-sao-presos-por-esquema-fraudulento-com-cnh.shtml
https://plus.google.com/u/0/116532322253721398816/posts
http://tv.opovo.com.br/programas/o-povo-noticias
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2016/05/19/noticiafortaleza,3615093/ceara-esta-abaixo-da-meta-de-imunizacao-contra-h1n1.shtml
https://plus.google.com/share?url=http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/ceara-tem-37-cidades-sob-racionamento/
http://tv.opovo.com.br/programas/jogo-politico
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/author/eliomar/
http://tv.opovo.com.br/programas/jogo-politico
http://www.linkedin.com/in/opovoonline
http://esportes.opovo.com.br/futebol/
http://www.opovo.com.br/espacoopovo/
http://www.opovo.com.br/divirta-se/tvenovelas/
javascript:void(0)
http://www.opovo.com.br/jornaldehoje/
http://www.opovo.com.br/contato/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.jornalopovo.android.activity&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiYnIuY29tLmpvcm5hbG9wb3ZvLmFuZHJvaWQuYWN0aXZpdHkiXQ..
http://www.opovo.com.br/fortaleza/aovivo/
http://www.opovo.com.br/fortaleza/
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/05/19/noticiasjornalcotidiano,3614980/prefeitura-lanca-cartilha.shtml
http://www.opovo.com.br/jornaldoleitor/
http://esportes.opovo.com.br/
https://twitter.com/opovoonline
http://tv.opovo.com.br/programas/o-povo-noticias
http://especiais.opovo.com.br/
http://www.opovo.com.br/promocoes/
http://especiais.opovo.com.br/modaebeleza/
javascript:;
http://tv.opovo.com.br/programacao/
http://www.opovo.com.br/app/ombudsman/2012/02/07/notombudsman,2779900/carta-de-principios-do-o-povo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/05/19/noticiasjornalcotidiano,3614978/advogado-de-acusacao-critica-abordagem-da-defesa.shtml
http://www.opovo.com.br/widgets/
javascript:;
http://www.opovo.com.br/infograficos/
http://assine.opovo.com.br/
http://twitter.com/blogdoeliomar
http://digital.opovo.com.br/
http://www.opovo.com.br/novostalentos
http://www.youtube.com/portalopovoonline
javascript:;
http://www.tv.opovo.com.br/
http://www.opovo.com.br/colunas/ombudsman/
http://tv.opovo.com.br/
http://radios.opovo.com.br/opovocbn/
javascript:;
javascript:;
http://www.opovo.com.br/widgets
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/05/19/noticiasjornalcotidiano,3614986/apenas-6-4-do-lixo-com-potencial-reciclavel-e-reaproveitado.shtml
javascript:;
javascript:mobileVersion();
http://www.twitter.com/opovoonline/
https://twitter.com/share?url=http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/ceara-tem-37-cidades-sob-racionamento/&text=37%20cidades%20podem%20entrar%20em%20clima%20de%20racionamento%20de%20%C3%A1gua%20%7C%20Blog%20do%20Eliomar&hashtags=&via=opovoonline
http://www.opovo.com.br/acervo/
http://www.facebook.com/pages/O-POVO-Online/138267762877224#!/pages/O-POVO-Online/138267762877224
javascript:;
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/categorias/ceara/
http://www.opovo.com.br/maisnoticias/mundo/
http://www.opovo.com.br/vocefazopovo/comocolaborar/
http://tv.opovo.com.br/programas/o-povo-noticias
http://www.opovo.com.br/app/ombudsman/2012/02/07/notombudsman,2779903/codigo-de-etica-da-empresa-jornalistica-o-povo.shtml
javascript:;
http://blog.opovo.com.br/
http://www.opovo.com.br/maisnoticias/saude/
http://esportes.opovo.com.br/maisesportes/
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/05/19/noticiasjornalcotidiano,3614981/apesar-de-decisao-judicial-professores-mantem-greve.shtml
http://radios.opovo.com.br/
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/05/19/noticiasjornalcotidiano,3614990/fortaleza-tem-a-2-maior-reducao-de-leitos-entre-as-capitais.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/05/19/noticiasjornalcotidiano,3614974/detran-e-denatran-divergem-transportadora-e-substituida.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2016/05/19/noticiafortaleza,3615106/servidores-do-detran-sao-presos-por-esquema-fraudulento-com-cnh.shtml
http://tv.opovo.com.br/programas/jogo-politico
http://www.opovo.com.br/divirta-se/horoscopo/
http://www.opovo.com.br/economia/
http://www.opovo.com.br/nossamarca/
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2016/05/19/noticiafortaleza,3615092/hemoce-procura-voluntarios-que-incentivem-a-doacao-de-sangue.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/05/19/noticiasjornalcotidiano,3614981/apesar-de-decisao-judicial-professores-mantem-greve.shtml
http://www.opovo.com.br/
http://digital.opovo.com.br/jornalopovo/populares/
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/05/19/noticiasjornalcotidiano,3614990/fortaleza-tem-a-2-maior-reducao-de-leitos-entre-as-capitais.shtml
http://www.opovo.com.br/maisnoticias/tecnologia/tecnologiaold/
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/05/19/noticiasjornalcotidiano,3614971/interior-ta-cheio-de-carro-esquentado-diz-delegado.shtml
http://www.mucuripefm.com.br/
http://tv.opovo.com.br/programas/jogo-politico
javascript:;
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/feed/rss/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/
http://www.opovo.com.br/mobile/
http://tv.opovo.com.br/programas/jogo-politico
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.jornalopovo.activity&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiYnIuY29tLmpvcm5hbG9wb3ZvLmFjdGl2aXR5Il0.
http://mucuripefm.com.br/
http://www.opovo.com.br/mobile/iphone/
http://www.opovo.com.br/colunas/
http://empregosecarreiras.opovo.com.br/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/categorias/defesa-do-consumidor/
http://www.opovo.com.br/politica/
http://www.opovo.com.br/mobile/
https://www.facebook.com/OPOVOOnline
https://www.facebook.com/eliomardelima
http://www.flickr.com/photos/opovoonline/
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2016/05/19/noticiafortaleza,3615109/agentes-penitenciarios-do-ceara-anunciam-greve-para-proximo-sabado.shtml
http://esportes.opovo.com.br/motores/
http://www.opovo.com.br/rss/
javascript:;
http://www.opovo.com.br/ceara/
http://www.opovo.com.br/videos/
http://www.opovo.com.br/vocefazopovo/
http://tv.opovo.com.br/
http://www.opovo.com.br/maisnoticias/
http://www.opovo.com.br/ultimasnoticias/
http://www.opovo.com.br/maisnoticias/brasil/
http://www.opovo.com.br/divirta-se/cinema/
http://www.opovo.com.br/opovonaeducacao/
http://www.opovo.com.br/servicos/
http://tv.opovo.com.br/programas/jogo-politico
http://www.opovo.com.br/parceiros/
http://facebook.com/sharer.php?u=http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/ceara-tem-37-cidades-sob-racionamento/
http://shopping.opovo.com.br/
javascript:;
http://www.opovo.com.br/divirta-se/agenda/
http://www.opovo.com.br/trabalheconosco/
http://www.opovo.com.br/redessociais/
http://www.opovo.com.br/hotsite/cartoes-o-povo/
http://tv.opovo.com.br/programas/o-povo-noticias
http://tv.opovo.com.br/programas/o-povo-noticias
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/categorias/agua/
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/05/19/noticiasjornalcotidiano,3614986/apenas-6-4-do-lixo-com-potencial-reciclavel-e-reaproveitado.shtml
http://www.opovo.com.br/mobile/ipad/
http://www.opovo.com.br/blogs
http://busk.com/opovo

