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ais um ator público apresenta-se no palco da crise da oferta de água que o Ceará enfrenta há mais de cinco anos. Hoje,
essa crise é mais grave do que ontem. Amanhã, se-lo-á com mais severidade ainda - infelizmente. Encerrou-se a estação
chuvosa de 2017 e a herança que ela deixou está à vista no raquítico espelho d’água dos açudes Orós e Castanhão,
ambos com 5% do que podem armazenar. E juntos eles têm capacidade de guardar 9 bilhões de m³. O novo ator é a Arce
- Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Ceará, que promoverá amanhã, 25, a 18ª edição do seu Forum

Regulação e Cidadania. O engenheiro Cássio Borges, especialista em recursos hídricos, explicará as causas do que acontece. Sabe-se que
90% delas são de ordem natural

ZPE

Em Brasília onde desde ontem está, César Ribeiro, titular da SDE, trata junto ao Ministério da Indústria e do Comércio de projetos da ZPE do
Ceará. Em tempo: é a SDE e não a Seplag que coordena a elaboração dos Planos Bianual e Decenal do Estado.

CNI

Presidente da CNI, Robson Andrade estará em Fortaleza no próximo dia 1/6 para presidir a abertura da Stone Fair, feira de mármores e
granitos. No mesmo dia, com o presidente da Fiec, Beto Studart, irá ao Complexo do Pecém e almoçará na Fiec.

Sobradinho

Agudiza-se também a barragem de Sobradinho, de cuja água depende a Chesf para movimentar a cascata de usinas que geram energia
elétrica para o Nordeste. A sua vazão foi reduzida para 650 m³/s. Quando ela verte, a vazão chega até 15 mil m³.
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