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ATRASO DA COELCE

Construção de hotel começa sem ligação à rede de
energia
16.05.2013

A empresa responsável pelo empreendimento precisou utilizar um gerador próprio para começar a

construção

O projeto era para estar pronto na Copa de 2014, mas com o atraso de dois anos na liberação do

alvará pela Prefeitura de Fortaleza, o primeiro hotel da bandeira Ibis Budget no Ceará - um

investimento de R$ 27,5 milhões - deve ser inaugurado apenas em 2015. Empreendimento pioneiro

da empresa Luciano Cavalcante Imóveis no setor hoteleiro, o estabelecimento lançado ontem já

enfrenta novo entrave. A obra foi iniciada na última terça-feira (14) com energia produzida por

gerador próprio porque a Companhia Energética do Ceará (Coelce) ainda não fez a ligação

solicitada no fim de fevereiro, quando finalmente foi concedido o alvará. O custo adicional soma

mais de R$ 5 mil por mês.

Luciano Cavalcante: ´a Coelce não está ligando

nada no Ceará. Já era para as obras terem

começado há mais tempo´ FOTO: ALEX COSTA

Custo

"A Coelce não está ligando nada no Ceará. Já

era para as obras terem começado há mais

tempo. E só começamos essa semana porque

alugamos um gerador de energia", frisa Luciano

Cavalcante Filho, segundo quem a construtora

está desembolsando R$ 1.550 por mês para

custear o aluguel do gerador. "Isso não é nada. Pior é o gasto com combustível. São 80 litros de

diesel por dia. Com a obra funcionando todos os dias úteis, é só fazer a conta", observa o
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empresário.

Considerando o valor aproximado de R$ 2,40 para o preço do litro de óleo diesel, por dia o custo

de 80 litros do combustível sai por R$ 192,00. Numa semana sem feriado, o gasto é de R$ 960,00.

No mês, o desembolso com a compra de óleo diesel soma em torno de R$ 3.840,00. Esse valor

somado ao aluguel do gerador chega a R$ 5.390,00 gastos a mais nas obras do projeto hoteleiro.

"Sem falar que estamos queimando diesel, o que não é nada sustentável", pondera Marcelo

Cavalcante, engenheiro civil da Caltech Engenharia, responsável pela construção. Segundo

Marcelo, a obra está fase de locação das estacas. "Estamos marcando o terreno para colocar as

estacas que servirão de sustentação para o empreendimento", explica.

Investimento

Com investimento de R$ 27,5 milhões, o Ibis Budget Praia de Iracema terá 13 andares, 233

apartamentos, três andares no subsolo e três elevadores. A previsão é que, ao entrar em operação

em 2015, o equipamento gere 47 empregos diretos e cerca de 140 indiretos. "Para cada emprego

direto são gerados aproximadamente quatro indiretos", calcula o engenheiro. O imóvel será

localizado à Rua Historiador Guarino Alves, antiga Rua dos Guanacés, número 233, próximo à Av.

Monsenhor Tabosa.

Padrão econômico

De acordo com o diretor de desenvolvimento de novos negócios da Accor para América Latina,

Abel Castro, a bandeira Ibis budget reúne hotéis de padrão econômico, com conforto essencial e

preço acessível com café da manhã cobrado a parte para os hospedes que desejarem.

O Diário do Nordeste que mostrou a demora para a execução de novas ligações à rede de energia

ampliou as queixas contra a Coelce, que já foi multada pela Arce
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A Accor responde também por outras marcas como Mercure e possui 180 mil colaboradores

distribuídos em 3.516 hotéis espalhados pelo mundo.

No Brasil, são 176 hotéis em operação, sendo 12 Ibis budge. "Além dos 176 em funcionamento,

temos outros 121 em construção no país. Na América Latina são 149 projetos hoteleiros em obras.

Nossa meta no Brasil é ter 300 hoteis em operação até 2016", projeta Abel Castro.

Olho na Lagoinha

O empresário Luciano Cavalcante Filho espera que um desses novos investimentos previstos no

plano de expansão da Accor, contemple outro terreno de sua empresa, localizado na Praia da

Lagoinha. "O terreno tem mil hectares e vai abrigar um complexo no qual o hotel será o

empreendimento âncora", antecipa, que está prospectando investidores hoteleiros para o projeto.

Coelce

Em nota, a Coelce limitou-se a reconhecer o prazo da solicitação de ligação, feita em fevereiro, e a

informar que a mesma está "em andamento".

Produtor tem prejuízos por não extensão da linha

Não são apenas os grandes empreendedores que têm sofrido com os atrasos da Coelce na ligação

e/ou extensão da rede elétrica. Os pequenos também reclamam dos serviços e dos prejuízos

causados pela Companhia. Este é o caso do produtor rural José Wellington Santiago da Silva que,

há mais de um ano e meio, aguarda que a Coelce realize o acréscimo de carga em sua

propriedade, em Barreiras.

Neste período, ele relata que já teve prejuízos incalculáveis, incluindo a morte de dezenas de

cabeças de gado, a produção leiteira que esses animais teriam, cargas de forragem e custos com

veterinário, dentre outros. "Só não perdi tudo porque trouxe uma parte do rebanho para Fortaleza",

conta Wellington.

Conforme o produtor, a propriedade possui energia monofásica, mas ele precisa da energia

trifásica para utilizar equipamentos como moageiras e motores. "Fiz o pedido para o acréscimo de

carga em 19 de setembro de 2011. Sete dias depois, um técnico da Coelce foi até a propriedade e

constatou a necessidade do acréscimo de carga. No mesmo dia, fui informado pela Companhia

que seria necessário um mês para a elaboração do projeto e mais 45 dias para a execução. Mas,

até hoje, isso não foi feito e não recebi nenhuma explicação da Coelce", diz.

Diante do impasse, o produtor diz que levou o caso para a Justiça e ainda aguarda uma solução.

Enquanto isso, ele amarga os prejuízos. "Se o grande (empreendedor), que tem dinheiro, está

sofrendo, imagine o pequeno", conclui.

ÂNGELA CAVALCANTE

REPÓRTER

FALE CONOSCO

Recomendar Enviar Uma pessoa recomenda isso.
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…
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Fima Brasil 15-18 de
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www.fimabrasil.com.br
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