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OMÉDICOTIAGOPaes de
Andrade é o prefeito eleito
de Catarina, na região dos
Inhamuns. Tiago é sobrinho
de Paes de Andrade e irmão
do ex-prefeito.

APREFEITAELEITAde Alto
Santo, no Vale do
Jaguaribe, é a advogada
Irisneile Gadelha. Ela diz
que vai reativar sindicatos
e Conselho tutelar.

ANTÔNIONIVALDOMuniz
se elegeu prefeito de Ererê
e, ao assumir, em janeiro,
diz que vai trabalhar para
garantir o abastecimento
de água potável.

MÔNICAAGUIAR foi
reeleita prefeita de
Camocim, no Litoral Oeste
do Ceará. Ela promete dar
continuidade ao trabalho
de sua primeira gestão.

FALTA D’ÁGUA

Forquilha. O Açude que abas-
tecia esta cidade do Norte do
Estado, hoje não passa de um fio
de água completamente verde,
com 1,8% de volume, represen-
tando a gravidade a que chegou
o abastecimento hídrico no mu-
nicípio de 24 mil habitantes, a
maioria moradores da sede, on-
de o colapso se estabeleceu. Co-
mo o pouco de água que ainda
sai das torneiras é impróprio pa-
ra o consumo, a única alternati-
va é a busca por água potável
logo cedo. Dos doze pontos para
coleta de água doce na cidade,
apenas um está em funciona-
mento. Os outros possuem água
salobra,impossibilitandooapro-
veitamento, tanto para beber
quanto para cozinhar.

Hácercadedoismeses,oapo-
sentado José Ricardo da Silva
passou a disputar espaço na fila
da água. Pelo menos duas vezes
na semana, ele se desloca em
cerca de dois quilômetros até o
único chafariz onde encontra
água para beber. “Em todos os
outros poços que foram cavados

foi encontrada água salgada. Lá
emcasanósaindatentamoscom-
prar por um certo tempo, mas
nem sempre o bolso aguenta. O
jeito é, vez ou outra, recorrer ao
chafariz, como faz muita gente
aqui”, afirmou.

Nova realidade
No início deste mês, os morado-
res foram convidados pelo po-
der público municipal para uma
audiência com representantes
da Companhia de Água e Esgoto
do Ceará (Cagece), Companhia
de Gestão de Recursos Hídricos
(Cogerh) e outros órgãos desse
setor, para tomarem ciência da
crisehídricanoMunicípio. Entre

as soluções, foi decidido pelo ra-
cionamentodeágua,iniciadoon-
tem,commanobrasquevãodivi-
dir o abastecimento entre a cida-
de, por regiões.

Outrasoluçãoencontrada pa-
ra tentar minimizar o impacto
daescassezdeáguanacidadefoi
ligar a água diretamente do po-
çoàredededistribuição,buscan-
do aumentar a vazão e tentar
melhorar o alcance às residên-
cias. O trabalho será realizado
em seis poços, segundo Janilson
Sousa, secretário de Agricultu-
ra, Meio Ambiente e Recursos
Hídricos de Forquilha.

O Município, com apoio do
governo do Estado, iniciou, nes-

ta semana, a perfuração de no-
vospoçosàsmargensdoRioAca-
raú para enviar água à estação
detratamento de Forquilha para
tentar nova vazão.

Dessalinizador
Ainda segundo o secretário, no
ano passado, o município adqui-
riutrêsdessalinizadores,equipa-
mentos eletromecânicos e hi-
dráulicos responsáveis pela reti-
rada de sal e outros minerais da
água,tornando-apotável.Àépo-
ca, foram investidos R$ 75 mil;
mas um dos equipamentos já es-
tá parado há meses, à espera de
reparos. O secretário diz que a
demora se deve a questões de
ordemtécnica,poisapenasaem-
presa responsável pela instala-
ção pode fazer a manutenção do
aparelho. “Uma visita já foi mar-
cada para esta quinta-feira, para
levantar toda a situação do equi-
pamento para os reparos”, disse.

Contingência
Segundo a Cagece, além de For-
quilha, os outros municípios da
região Norte que já estão em ra-
cionamento de água são Hi-
drolândia,Carnaubal,Guaracia-
ba do Norte, Pires Ferreira, Re-
riutaba, Varjota e Viçosa do Cea-
rá.Elesestãonalistade39muni-
cípios e localidades do Ceará em
regimedecontingência,formali-
zadosjuntoàAgênciaRegulado-
ra de Serviços Públicos Delega-
dos do Estado do Ceará (Arce).

Acidadecontaapenas
comumchafarizde
águapotável.Nos
outrospontos,aágua
oferecidaésalobra

Forquilha começa a
viver o racionamento

Discussão sobre a Transposição
RIO SÃO FRANCISCO.Amanhã, às15h,haverá reuniãono
ComplexodeComissõesTécnicasdaAssembleia
Legislativaparadiscutiroscronogramasdaobra

Homenagem a Joaquim Feitosa
FORTALEZA.Olivro “UmtributoaJoaquimdeCastro
Feitosa”, figura ilustredeTauá, será lançadoàs19hde
hoje,naAssembleiaLegislativadoCeará

Antesdoamanhecer,as filascomgalõesetodotipodevasilhames jáseformam,e

seguemaolongo dodiaFOTO:MARCELINO JÚNIOR

MARCELINO JÚNIOR
Colaborador

363932911


