
41 municípios do Ceará deverão enfrentar estiagem até
dezembro

Por João Neto TAPERUABA NOTÍCIAS às 8:02 AM     

É o pior ciclo de estiagem do Ceará nos últimos 50 anos. De acordo com pesquisadores, 41
municípios cearenses devem enfrentar o processo de falta de água. O professor e pesquisador
do Departamento de Engenharia Hidraúlica, Nilson Santos, da Universidade Federal do Ceará
(UFC), afirmou que o carro-pipa ainda é a solução para a causa hídrica.

“O carro-pipa é uma realidade histórica e na minha percepção deve persistir por muito tempo. Ele

pega água em fontes confiáveis, embora mais afastada, mas ele é uma solução ainda”,

comentou o professor em entrevista à Rede Jangadeiro FM.

Segundo o professor, o açude do Castanhão, maior reservatório hídrico do Estado, abastecerá

Fortaleza até a transposição do Rio São Francisco. “A perspectiva é que a transposição chegue

em outubro, contudo a ligação da entrada no Ceará pode levar algum tempo. Porém, falando de

Fortaleza, a fonte disponível é o Castanhão, e que deve seguir até a chegada da transposição”,

finalizou o professor. Nota da Cagece:

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informa que entregou, nesta segunda-feira

(16), para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce),

Planos de Racionamento e medidas de contingência dos sistemas afetados pela escassez

hídrica, atendidos pela companhia. Estes planos atendem ao que foi determinado pela Agência

Reguladora por ocasião da publicação da Resolução nº 206 de 2016. A Cagece terá ainda 24

meses para elaborar os planos de emergência e contingência que farão parte do sistema de

gestão de risco a ser implantado pela companhia.

O plano traz informações acerca da distribuição de água em municípios já afetados pela seca,

além de propostas com ação voltadas para garantir o abastecimento das cidades.

40 municípios e localidades, atendidos pela Cagece são citados no plano uma vez que já

passam por regime de contingência. São eles: Acopiara, Amanari (Maranguape), Apuiarés,

Beberibe, Campos Sales, Capistrano, Carnaubal, Catunda, Chorozinho, Crateús, Ema (Iracema),

Fortim, Granjeiro, Guaraciaba do Norte, Guaramiranga, Horizonte, Ipaumirim, Iracema, Itapiúna,

Lapa, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Mulungu, Pacoti, Palhano, Palmácia, Parambu, Pereiro,

Piquet Carneiro, Pires Ferreira, Potiretama, Reriutaba, São Luiz do Curú e Croatá, Sapupara

(Maranguape), Serra do Félix, Tamboril, Triângulo (Chorozinho), Umari, Varjota e Viçosa do

Ceará.

A Cagece reafirma ainda que tem empreendido esforços no sentido de garantir o abastecimento
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A Cagece reafirma ainda que tem empreendido esforços no sentido de garantir o abastecimento

de água nos municípios operados. Na oportunidade, a companhia também conta com o apoio da

população no combate ao desperdício e na utilização da água de forma consciente.

Fonte: Tribuna do Ceará

Postagens relacionadas:

Empreiteiro compromete Michel Temer em delação premiada, diz revista
A revista Época que circula neste fim de semana traz reportagem sobre proposta de delação
premiada feita pelo engenheiro José Antunes Sobrinho, um dos donos da empreiteira
Engevix, que comprometeria o vice-presidente Miche… Leia mais..

EM MENOS DE 24 HORAS OUTRO HOMICÍDIO ACONTECE EM SOBRAL, CONFIRA O VÍDEO.
O fato aconteceu na rua Antônio Alves no bairro Vila União, segundo informações
preliminares, a vitima identificado por Leandro, foi abordado por dois indivíduos que
ocupavam uma motocicleta, e sem discussão sacaram de u… Leia mais..

Chuva de meteoros deve iluminar o céu do Ceará na noite desta sexta
Uma chuva de meteoros, conhecida como Lírida, deve ficar visível para os cearenses.
Durante a madrugada de sexta-feira (22) para sábado (23), mais de 40 meteoros poderão
ser vistos das 2h às 5h da manhã em todo o estado… Leia mais..

Cirurgia cardíaca pouco invasiva realizada pela 1ª vez no Ceará
Uma cirurgia cardiovascular minimamente invasiva com a técnica da videoscopia foi
realizada pela primeira vez no Ceará na última terça-feira, 19. Popularmente conhecido
como “ponte de safena” ou pontes mamárias, o procedim… Leia mais..

No Ceará, Polícia Federal prende homem com 22,4 quilos de cocaína
Prisão ocorreu no município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. Polícia localizou
a droga dentro de um compartimento secreto em carro. A Polícia Federal, com o apoio da
Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Co… Leia mais..
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CRISTINA
Policiais Civis da Delegacia
Regional de Sobral, comandados
pelo Delegado Regional, Dr. Júnior,
efetuaram a prisão do indivíduo
Flávio Ci...

Moradores do distrito
de Aracatiaçu postam
fotos usando
capacete em lugares
inusitados. A
brincadeira é uma

forma criativa e bem humorada de
denunciar a perseguição que a
população vem sofrendo pela BPRE.
Segundo moradores.
No programa Diário da Cultura de
ontem (18), vários moradores do
distrito de Aracatiaçu, denunciaram
o que eles vêm chamando de
perseguiç...

Quadrilha ataca carro-
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Jaguaribe, no Ceará
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informou que oito
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bando explodiu o cofre do veículo e
em seguida fugiu. Uma quadrilh...

Veja como ficou o
Banco do Brasil da
cidade Forquilha após
o roubo.
  O fato aconteceu na
madrugada desta

terça-feira (17) por volta das 3h,
segundo informações preliminares,
quatro elementos chegaram na c...

Detran realiza em
Sobral leilão de
motos, carros e
sucatas nos dias 19,
20 e 21
O Detran realiza nos

próximos dias 19, 20 e 21, em
Sobral leilão de 711 lotes, dos quais
660 lotes de motocicletas, 24 lotes
de ca...

Com aumento na
conta de luz,
cearenses investem
em placas de energia
solar
O som dos

eletrodomésticos da casa da família
Bezerra de Menezes, localizada
em Eusébio, Região Metropolitana
de Fortaleza, está agitado....
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