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FUNCEME

Minguante Nova
25/8 1/9

Crescente Cheia
9/9 18/8

RESERVATÓRIO

Maré Hora Altura

Alta 03h40 2,8
Baixa 09h57 0,3
Alta 16h10 2,7
Baixa 22h10 0,4

Fases da Lua

A Companhia de Água e Esgoto
do Ceará (Cagece) iniciou, on-
tem, a obra de implantação do
sistema adutor e de reservação
do Taquarão. Ao todo, o investi-
mento da obra chega a R$ 148
milhões. A intervenção deve be-
neficiar, a longo prazo, o abaste-
cimento de água para a zona
oeste de Fortaleza, além das se-
des dos municípios de Caucaia,
Maranguape e Maracanaú. A
previsão é que a obra seja con-
cluída em 30 meses.

O Taquarão vai possibilitar o
abastecimento, por gravidade,
paraa região atendida pela Esta-
çãode Tratamento de Água Oes-
te ETA Oeste. A obra ainda con-
templa três grandes adutoras:
duas para fazer a interligação
entre a estação de tratamento e
o Taquarão; e a terceira que fará
a interligação entre as duas esta-
ções (Gavião e Oeste).

O reservatório será construí-
donaSerradaTaquara,em Cau-
caia, e terá capacidade para
40.000 m³ de água, que garanti-
rá maior segurança e equilíbrio
na distribuição, além de elevar a
capacidade de reservação de
água tratada distribuída.

Conforme o Governo do Esta-
do, enumeram-se 200 interven-
ções a serem realizadas na cons-

trução,aberturade novospoços,
limpeza e instalação dos já exis-
tentes, além da análise de vazão
e qualidade dos equipamentos.
A prioridade será de áreas com
abastecimento crítico, a exem-
plo das mais elevadas e que nas

pontas de rede, além de equipa-
mentos públicos de saúde, de
educação e de segurança.

Tarifa

Conformeopresidentedoconse-
lhodiretordaAgênciaRegulado-

ra de Serviços Públicos Delega-
dos do Estado do Ceará (Arce),
Adriano Costa, será enviado ho-
je ao conselho a resolução por
meio da qual irão analisar a pro-
postadanovametadeeconomia
de água.

A23º

Alémdepartede
Fortaleza, intervenção
visaatendersedesde
Caucaia,Maranguape
eMaracanaú

BOM JARDIM

LUTO

B31º

Uma vez por semana, sempre
durante as tardes de cada terça-
feira, uma comunidade se reúne
com o intuito de compartilhar os
problemas vividos. No bairro
BomJardim,aterapiacomunitá-
ria teve início há 20 anos, quan-
do um padre dedicava parte do
seu tempo para ouvir as queixas
dos moradores do local. De lá
para cá, as reuniões ganharam
força. Ontem, o espaço Palhoça
Comunitária recebeu a visita da
assessoratécnicaemSaúdeMen-
taldaCBM(Christoffel-Blinden-
mission) Vietnã, Carmen Valle,
que veio a Fortaleza conhecer o
método diferenciado promovi-
do pelo Movimento Saúde Men-
tal Comunitária (MSMC).

Durante o encontro, que con-
ta com a participação de, aproxi-
madamente, 30 moradores do
Bom Jardim, todos têm momen-
toparafalaindividual.Aespecia-
lista responsável por acompa-
nhar ações de Saúde Mental na
Ásia e na América Latina, Car-

men Valle, afirma ter percebido
como positivos os projetos no
Estado. “O projeto é muito bom
porque a comunidade se escuta.
A sessão é muito interessante
porque mostra que todos temos
a capacidade de resolver proble-
mas e sair de uma situação
ruim”, disse a psicóloga.

Trabalho

Conforme o MSMC, atualmen-
te, 3.500 pessoas recebem aten-
dimento, a cada mês, no Bom
Jardim para cuidar da saúde
mental. No Movimento, há ain-
daaofertademassoterapia,argi-
loterapia,arteterapia,acupuntu-
ra e biodança. A assistência é
ofertadaàcomunidadegratuita-
mente,emparceriacomaPrefei-
tura de Fortaleza.

Morreunanoitedaúltimasegun-
da-feira (15) o padre Luiz Rebu-
ffini, aos 84 anos. Italiano e fun-
dador do Centro Educacional da
JuventudePadreJoãoPiamarta,
o religioso, que já estava com a
saúde debilitada devido a um
Acidente Vascular Cerebral
(AVC), foi encaminhado ao hos-
pital por volta das 19h, onde so-
freu um infarto. O velório ocor-
reu durante toda manhã de on-
tem, no Piamarta da Avenida
Aguanambi, em Fortaleza.

Nascido no dia 31 de janeiro
de 1932, o padre Luiz Rebuffini
se tornou sacerdote em 1957,
quando se mudou para São Ben-
to do Maranhão. Ele chegou a
Fortalezaem1962,ondeinaugu-
rou a Escola Profissional Padre
João Piamarta,no bairro Monte-
se. No ano 2000, o padre Luiz
Rebuffini foi homenageado com
o troféu Sereia de Ouro.

O Centro Educacional funda-
do pelo padre atende cerca de
3.000 jovens no Estado. A missa
de corpo presente aconteceu no

início da tarde dessa terça-feira
(16) e o enterro do sacerdote foi
realizadoàs17horas,nocemité-
rio Parque da Paz.

Temperatura

Cagece inicia obra para
abastecer Zona Oeste

Saúde mental é
tema em encontro

Morre padre Luiz Rebuffini,
fundador do Piamarta

653899312

Nota de Falecimento

Francisco Joel Martins

363899314

OPalhoça Comunitáriarecebeu,ontem,visitadaassessoratécnicaemSaúde

MentaldaCBMVietnã,CarmenValle,queveioconhecerométodo diferenciado

Osacerdote,queestavaemFortalezadesde1962,sofreuuminfarto.Amissa de

corpopresenteaconteceuontemeoenterro dosacerdotefoirealizadoàs 17h

363899286

Segurança hídrica

NOVO SISTEMA

TAQUARÃO

TAQUARÃO

ETA-OESTE

Reservatório Taquarão
1ª fase: volume 40m3

2ª fase: volume 40m3
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Av. Anel Viário

Av. Anel Viário

Investimento: 

R$ 148 milhões

Prazo: 
30 meses 

Objetivo: 
Reforço à segurança hídrica 
da Zona Oeste de Fortaleza 
e RMF no longo prazo.

Adutora de água tratada
ETA-Oeste/Taquarão

Adutora de distribuição

CMais informações

AsededoMovimentodeSaúde

MentalestánaRuaDr.Fernando

Augusto,985,bairroBomJardim


