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SEXTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2015

às 03:18  

Cearense pode ter dois reajustes de água

Em meio à seca que assola o Estado, principalmente, os municípios do Interior
cearense, e diante da necessidade de se buscar estratégias de promoção de um
consumo racional e consciente dos recursos hídricos, a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) está realizando estudos
econométricos de novos preços das tarifas de água, sob vários cenários.
Sobretaxas poderão vir a ser aplicadas, caso a situação de colapso se efetive e a
população, notadamente da Capital, continue a desperdiçar água.

Solicitado pelo Conselho Diretor da Arce, conforme apurou o Diário do Nordeste, o
estudo foi confirmado pelo assessor Econômico-Tarifário, da Agência Reguladora, o
economista Mário Monteiro. "Preço também é um mecanismo de racionalização,
assim como a própria supressão do consumo", declara Monteiro, explicando que
os estudos ainda estão em fase preliminar. (Fonte: Diário do Nordeste)
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    Recomende isto no Google

O blog Quixeramobim Agora é uma ferramenta de informação que tem como
características primordiais a imparcialidade e o respeito a liberdade de expressão.

Contudo, em virtude da grande quantidade de comentários anônimos postados
por pessoas que se utilizam do anonimato muitas vezes para ferir a honra e a
dignidade de outras, a opção "Anônimo" foi desativada.

Agradecemos a compreensão de todos, disponibilizando desde já um endereço de
email para quem tiver interesse em enviar sugestões de matérias, críticas ou
elogios: jornalismo@sistemamaior.com.br.

Cordialmente,
Departamento de jornalismo
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Nosso departamento de jornalismo acompanha
diariamente o dia-a-dia do nosso município e
região, além de contar com correspondentes em
diversas localidades do Estado e do País, para
continuar sendo uma confiável fonte de
informação. Estamos sempre atentos, trabalhando
com imparcialidade e responsabilidade para
mantê-lo bem informado. Esse é o nosso
compromisso com você, que nos acompanha
através do rádio ou da Internet. Essa é a nossa
marca, essa é a nossa cara, o nosso jeito de fazer
comunicação.
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