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Regional
SOCORRO HÍDRICO

Iguatu. A distribuição das
obras emergenciais para reduzir
o impacto da seca no Semiárido
nordestino foi definida nessa
quinta-feira, 31, pelo Ministério
da Integração Nacional. No Cea-
rá,dozemunicípiosserãoatendi-
dos com recursos da ordem de
R$ 40 milhões para a aquisição e
montagem de dez adutoras: Pe-
reiro, Uruoca, São Luiz do Curu,
São Gonçalo, Tamboril, Irace-
ma, Apuiarés, Ocara, Morada
Nova,Chorozinho,OróseJagua-
ribara. As ações serão executa-
dasemparceriadoDepartamen-
to Nacional de Obras Contra as
Secas (Dnocs) com o Estado.
Osgovernos estaduaiscontinua-
rãoaserresponsáveispelaexecu-
ção de outros programas de
mitigação dos efeitos da seca.
Esseéocasodeobrasestruturan-
tes. Por exemplo, o Ceará conti-
nuaráaexecutarR$2,62bilhões
em28obrasparaampliaroabas-
tecimento de água no Estado,

das quais 14 já estão concluídas,
como os trechos IV e V do Eixão
das Águas. Outras sete estão em
implantação,comooTrechoIdo
Cinturão das Águas. Há ainda
sete empreendimentos em fase
de licitação.

O Ceará, desde 2013, vem in-
vestindo recursos na instalação
de Adutoras de MontagemRápi-
da (AMR). O equipamento já foi
implantado em 26 municípios:
copiara, Beberibe, Crateús, Ca-
nindé, Caridade, Caririaçu, Co-

reaú,CamposBelos,Fortim,Gra-
ça, Irauçuba, Madalena, Meruo-
ca, Moraújo, Nova Russas, Poti-
retama, Pecém, Pacujá, Param-
bu,Potengi,Tauá,Quiterianópo-
lis, Solonópole, Jaguaretama,
Quixeramobim e Cedro.

Contingência
A Cagece informou que atual-
mente são 37 os municípios e
localidadesemregimedecontin-
gência, formalizados junto à
Agência Reguladora de Serviços

Públicos Delegados do Estado
do Ceará (Arce).

Ao todo, o Governo Federal
anunciou a disponibilização de
R$ 260 milhões para socorro,
assistência e restabelecimento
deserviçosessenciaisemmunicí-
piosde oito estados nordestinos.

Em Alagoas, Bahia, Paraíba e
Pernambuco, as obras ficarão
sob coordenação da Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa
Civil (Sedec) do Ministério da
Integração.

Jáaexecuçãodosserviçosnos
estados do Piauí e Sergipe fica-
rão a cargo da Codevasf. Com o
Dnocsestarão,alémdoCeará,as
obras no Rio Grande do Norte. A
parceria com os governos esta-
duais contempla a autorização
parautilização,peloGovernoFe-
deral, dos projetos elaborados
nos Planos Detalhados de Res-
posta (PDR).

Celeridade
De acordo com o Ministério da
Integração Nacional, o objetivo
da divisão é acelerar o processo
de implementação e conclusão
dosprojetos.Dosrecursosdispo-
níveis, o Ministério já autorizou
cerca de R$ 82,3 milhões para a
execução das obras de abasteci-
mento de água no Ceará e Rio
Grande do Norte.

Só o aporte ao Dnocs para
esses dois estados atenderá mais
de370milpessoasem16municí-
pios.ApartirdadecisãodoMinis-
tério, essas obras já podem ser
iniciadas. O montante para os
demaisestadosseráliberadome-
diante a elaboração dos Planos
deTrabalho.Paraisso,oMinisté-
riodaIntegraçãoNacionaldispo-
nibilizou técnicos da Sedec para
apoiarosgovernosestaduaisnes-
ses processos.

ConformeoMinistério
daIntegraçãoNacional,
apósadecisãode
ontem,asobrasnoCEjá
podemseriniciadas

CATOLICISMO

HOSPITAL REGIONAL

Quixeramobim. O Hospital
Regional do Sertão Central
(HRSC), construído neste Muni-
cípio, deve ser inaugurado no
próximo dia 20. Pelo menos é o
que afirma o prefeito Cirilo Pi-
menta, que informou ter se reu-
nido com o governador do Esta-
do, Camilo Santana. A Secreta-
ria Estadual de Saúde (Sesa)
não confirma a data.

Os dois políticos se encontra-
ram na manhã da última quarta-
feira, na residência oficial do go-
vernador, na Capital. Cirilo Pi-
menta disse que foi chamado
por Camilo que, no encontro, te-
ria definido a data de funciona-
mentodaunidade.“Elemeligou
e nos reunimos para tratar do
assunto. Ele mesmo (o governa-
dor) foi quem disse que queria
abrir nesta data”, confirmou.

Mesmo tendo sido inaugura-
do há um ano e nove meses, o
HRSC permanece fechado. Ciri-
lo explicou que, durante a reu-
nião, o governador teria explica-
do as razões da demora para a
abertura do unidade. Ainda res-
tava muita coisa chegar e agora
está tudo pronto”, frisou.

Calendário
Caso o início do funcionamento
dohospitalseconfirmenodia20
próximo,adatasegueumcrono-
grama estabelecido anterior-
mente a qual o Diário do Nordes-
te teve acesso em julho deste
ano. Ele estava anexado a um
ofício enviadopela Secretariade
Saúde do Estado (Sesa) à 2ª Pro-
motoria de Quixeramobim, que
cobravaexplicaçõessobreaaber-
turado HRSC. O ofício, assinado
pelo secretário da pasta, Henri-
que Javi, explica que o início dos
atendimentos na unidade será
realizado por etapas. A primeira
delas, de gestão de processos e
de validação da usabilidade, es-
tá marcada para se iniciar até 30
de setembro.

Ofuncionamentoplenodeto-
dos os serviços que o Hospital
pode oferecer é previsto para o
dia30demarçodopróximoano.

Preocupação
A assessoria de comunicação da
Sesa explicou que a data ainda
nãoéuma certeza.“Aindaéuma
previsão,queestádentrodaque-
le roteiro que é estabelecido”. A
Sesa ainda explicou que, mesmo
com a cerimônia em 2014, que

contou com a presença do então
governador Cid Gomes, o HRSC
deve ser oficialmente inaugura-
do pela atual gestão. “Mas não
será agora em setembro ainda”.

Desinteresse
Diferente do que fez em outras
situações, o governador Camilo
Santana até agora não divulgou
a data em seu perfil no Face-
book.Umadasdatasestipuladas
pelo governador foi pela inter-
net. Durante transmissão ao vi-
vo em seu perfil da rede social,
Camilo disse que abriria o HRSC
“entre o fim de junho e o início
de julho”.

Contrato encerrado
No início de julho, o jornal mos-
trou a preocupação dos aprova-
dos no processo seletivo para
atuarem no hospital. O Instituto
de Saúde e Gestão Hospitalar
(ISGH),deacordocomosprofis-
sionais, não teria mais interesse
em administrar a unidade e o
contrato seria encerrado.
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Crato. Com grande procissão
pelasruascentraisdacidade,ter-
minou, ontem, a festa da pa-
droeira do Município, Nossa Se-
nhora da Penha. Aberta no últi-
mo dia 20, com grande carreata,
osfestejostêmmobilizadomilha-
resde pessoasemlouvoràsanta.
A estimativa é que mais de 40
mil devotos, segundo a Igreja,
estiveram no cortejo.

O dia da procissão contou
com uma programação a partir
das 6 horas, com alvorada festi-
va e celebrações. A procissão se-
guiu da matriz da Sé pelas ruas
DomQuintino,RuiBarbosa,Ave-
nida José Alves de Figueiredo,
Cel. Luiz Teixeira, Nelson Alen-
car, Duque de Caxias, Senador
Pompeu, Bárbara de Alencar,
Dr. João Pessoa, Miguel Lima
Verde e Praça da Sé.

A paróquia está completando
248 anos, além de 271 anos da
chegadadaimagem principal de
Nossa Senhora da Penha no Cra-
to, trazida pelos capuchinhos,
em 1745. A festa teve como te-
ma “Salve Rainha, Mãe de Mise-
ricórdia”.

A festa de Nossa Senhora da
Penha também contou com a
parte social, e realização de
Bingão beneficente. A devoção a
à santa começou a partir do mo-
mentoemqueosfradescapuchi-
nhos chegaram ao Cariri.

CE recebe R$ 40 mi para
obras em 12 municípios

Procissão
encerra festa
dapadroeira
doCrato

Gestor anuncia inauguração,
mas Sesanão confirma

Regularização fundiária
SOBRAL.Apartirdesegunda-feira (5), serão feitosos
primeiros levantamentos topográficospara4.789
famíliasconseguiremaregularização fundiária

20
seria o diadestemêsqueo

hospitaldeveriaser inaugurado

oficialmentepelogovernador.A

Sesa,porvez,dizqueoatonão

foiagendadoparasetembro

Cursos profissionalizantes
OPORTUNIDADE.ACageceofereceparaomêsdeoutubro
60vagasdocursodebombeirohidráuliconacidadede
JuazeirodoNorte. InteressadosdevemprocuraroSine

VEM AÍ UMA GINCANA QUE ARRECADARÁ NOVAS HISTÓRIAS
PARA VOCÊ VIAJAR NA BIBLIOTECA DA ESCOLA.

Realização:

PROMOVENDO ATIVIDADES COMO O PLANTIO DE MUDAS, LIMPEZA DE VIAS
PÚBLICAS, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ARRECADAÇÃO DE LIVROS
DIDÁTICOS PARA AS PRÓPRIAS ESCOLAS, A GINCANA MUNICIPAL DE

FORTALEZA ESTÁ CHEGANDO PARA MOVIMENTAR NOSSAS RUAS E DEIXAR
NOSSA CIDADE AINDA MAIS BELA. FIQUEM LIGADOS.

8 E 9 DE SETEMBRO.
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NOVAS ADUTORAS

Cidades contempladas

FONTE: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Pereiro

Orós

Uruoca São Luiz
do Curu

Tamboril

Ocara

Chorozinho

Morada
Nova

Apuiarés

São Gonçalo
do Amarante

Iracema
Jaguaribara


