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Cidade
ABASTECIMENTO

O Governo do Ceará apresen-
tou,namanhãdeontem,oplano
de segurança dos recursos hídri-
cos que define as ações de racio-
namento de água para Capital e
Região Metropolitana de Forta-
leza. O documento com as ações
de racionalização – adiantado
pelo Diário do Nordeste na edi-
ção dessa terça-feira (26) – deve
entrar em vigor após aprovação
daAgênciaReguladoradeServi-
ços Públicos Delegados do Esta-
do do Ceará (Arce) e da Autar-
quia de Regulação, Fiscalização
e Controle de Serviços Públicos
de Saneamento Ambiental
(Acfor),emumprazode30dias.
“Chegarei a fechar o abasteci-
mentodatermelétricaseforpre-
ciso. Isso não ocasionará ne-
nhum problema de energia ao
Estado”, acrescentou o governa-
dor Camilo Santana.

Conforme o presidente da
Companhia de Água e Esgoto do
Ceará (Cagece), Neuri Freitas, a
expectativaéqueatéofimdodia
dehojesejaentregueodocumen-
to aos órgãos reguladores. “O
plano está concluído. No docu-
mento, estamos concentrando
mais do problema da Capital e
Região Metropolitana de Forta-
leza. Mais tardar em setembro, o
plano entrará em vigor”.

Ainda segundo o gestor, se-
rão fiscalizadas áreas com gran-
de incidência de fraudes nos re-
gistrosdeágua.“Nóstemosfrau-
des em medidores de água em
qualquer bairro de Fortaleza. In-
clusiveAldeota, Messejana. José
Walter e Bom Jardim. Alguns
locais com mais e outras com
menos". O órgão irá priorizar as
ações fiscalizatórias em regiões
com maior nível populacional e
consumo de água.

Opresidentedoconselhodire-
tordaArce,AdrianoCosta,desta-
couqueomaterialdeveseranali-
sado por uma equipe técnica da
órgão em um prazo de 30 dias.
“Acredito que até meados de se-
tembro tenhamos um definição.
Todo esse processo será analisa-
do. Passando por audiência pú-
blica para alertar a sociedade so-
bre a urgência do que está acon-

tecendo. A regulação é gradati-
va devido a condições climáti-
cas”, declarou.

Adiantada na edição de terça-
feira do Diário do Nordeste, as
medidas que devem ser adota-
daspelooEstadoestãooaumen-
to da meta de economia de água
no Ceará, de 10% para o total de
20%. O cliente da Cagece que
não reduzir em 20% o consumo
de água pagará uma tarifa de
120% sobre o valor não reduzi-
do. “Nós vamos economizar um
mêsdeágua.De60a90dias,nós
vamos avaliar se a gente man-
tém essas ações do plano e se
serão necessárias ações mais

drásticas”, afirmou o chefe do
ExecutivoEstadual.Tambémfo-
ram anunciadas perfuração de
poços em prédios públicos. “O
montantearrecadado comtarifa
irá cobrir custos e investimentos
decorrentesdasituaçãodeescas-
sez hídrica e nas ações de redu-
ção de perdas”, diz Camilo.

OutraaçãocolocadaparaFor-
taleza e RMF contempla o refor-
ço no combate a perdas de água,
por meio do qual equipes farda-
das atuarão, a partir de agosto,
na procura por vazamentos e
fraudes, fiscalizando lava-jatos,
lavanderias e marmorarias.

Ações

Além disso, haverá a inserção de
96 equipes distribuídas entre as
duas ações, com benefício de
200 litros por segundo. Enume-
ram-se 200 intervenções a se-
rem realizadas na construção,
abertura de novos poços, limpe-
za e instalação dos já existentes,
além da análise de vazão e quali-
dadedosequipamentos.Apriori-
dade será de áreas com abasteci-
mento crítico, a exemplo das
mais elevadas e que caem nas
pontas de rede, além de equipa-
mentos públicos de saúde, de
educação e de segurança.

Até outubro, serão realizadas
perfuraçõesde42poçosnoCum-
buco e Pecém, com vazão de 10
a 25 m³ por hora; o aproveita-
mento do sistema hídrico do
Cauípe, com benefício de 300

litros de água por segundo; o
aproveitamento do Açude Ma-
ranguapinho; e a instalação da
adutora de água tratada para
reforço do abastecimento de
Aquiraz. Encontram-se entre as

ações a implantação do sistema
de reúso da água de lavagem
dos litros do ETA Gavião, assim
como a instalação do sistema de
captação pressurizada no Ga-
vião. Será implementada pelo

Estado a campanha “Cada Gota
Conta”, para alertar a popula-
ção sobre uso consciente da
água. Conforme Camilo, 10
ações vão economizar 1.000 li-
tros por segundo.

Ainiciativarefere-seà
segurançadosrecursos
hídricosefoidetalhada
hojeduranteencontro
comgovernador

AÇÕES DE ECONOMIA

Seca: planopassaavigorarem30dias

ReceitaFederal realiza leilão
LANCES.AReceitaFederal realizará,nodia10deagosto,
leilãocom35 lotesdeprodutosque foram
apreendidos.Relaçãocompletanositedoórgão

1.Revisãodatarifadecontingência

2.Reduçãodaofertadeáguaem20%
paraindústriasdaRMF

3.Reforçonocombateàsperdas

4.Poçosemequipamentospúblicos
eáreascríticasdeabastecimento

5.PerfuraçãodepoçosnoPecém

6.Aproveitamentodosistema
hídricodoCauípe

7.Aproveitamentodoaçude
Maranguapinho

Oportunidade
AULA.ACoordenadoriaEspecialdeParticipaçãoSocial
emparceria comaSTDS inicioucurdodepanificação
para20alunos.Novas formações serãoabertas
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OclientedaCagecequenãoreduzirem20%oconsumodeágua,conformeo
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BILÍNGUE DO INFANTIL II AO 5o ANO EM 2017.
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