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SECRETÁRIOS E PREFEITO

O governador Camilo Santana
se reuniu ontem, no Palácio da
Abolição, com as secretarias da
Infraestrutura, Turismo, Fazen-
da e Casa Civil, além do prefeito
de Fortaleza, Roberto Cláudio,
para discutir pontos referentes
aohubdaTAM,empreendimen-
to bastante disputado por Forta-
leza, Recife e Natal. Segundo a
assessoria de comunicação do
Governo do Estado, o encontro,
que não foi aberto à imprensa,
serviu para o governador acom-
panhar o andamento das ações
emproldohub,taiscomoproces-
sos relacionados ao Aeroporto
Internacional Pinto Martins.

Nopróximodia17,ogoverna-
dor do Ceará, juntamente com
os secretários Mauro Benevides
Filho (Fazenda), Arialdo Pinho
(Turismo)eAndréFacó(Infraes-
trutura)sereunirão,emSãoPau-
lo, com a diretoria da TAM para
discutir mais detalhes da possí-

vel chegada do hub em solo cea-
rense. O convite para tal encon-
tro partiu da própria presidente
da companhia aérea, Cláudia
Sender.

No último mês de julho, aliás,
CamiloSantana,AndréFacóeos
senadorescearensesEunícioOli-
veira, Tasso Jereissati e José Pi-
mentel participaram de reunião
com Sender em mais um esforço
para atrair o hub para Fortaleza.
“Há uma mobilização muito for-
te para que esse projeto venha
para o Ceará”, disse Camilo.

Decisão
A TAM deve anunciar, até o fim
deste ano, a cidade do Nordeste
que receberá o hub da empresa.
TantoRecife como Natalprome-
tem ser adversários duros para
Fortaleza nesta disputa pelo em-
preendimento, que promete im-
pulsionar a economia da cidade
nordestina que abrigá-lo.

Adata para o novo

reajuste dos serviços

da Companhia ainda

não foi definida,

disse o coordenador

Econômico e

Tarifário daArce

Camilo alinha
açõespelohub

A Companhia de Água e Esgoto
do Ceará (Cagece) já pode en-
trar no rol de concessões de em-
presas estaduais passíveis de se-
rem transferidas para gestão da
iniciativaprivada,casohajainte-
resse do governo do Estado e de
investidores. Após dois anos de
estudos, a empresa de consulto-
ria American Appraisal, contra-
tada pela Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados
doEstadodoCeará(Arce),calcu-
lou os ativos totais da Compa-
nhia em R$ 3,3 bilhões.

Desse total, porém, apenas
R$ 2,114 bilhões, o equivalente
a 64% do valor integral dos ati-
vos da Cagece, poderão compor
a base de cálculo do novo mode-
lo de remuneração do capital da
empresa e, consequentemente,
das tarifas futuras dos serviços
de abastecimento e de esgota-
mento sanitário prestados pela
companhia, em 151 municípios
cearenses, incluindo a Capital.

Os novos valores da base de
ativos regulatória da empresa
constam na Nota Técnica CET nº
11/2015, da Arce, a qual se en-
contra em processo de homolo-
gação desde ontem, até o próxi-

mo dia 25. A homologação é na
modalidade intercâmbio docu-
mental, e objetiva divulgar e ob-
ter subsídios da população, para
o aperfeiçoamento da referida
nota técnica.

Modelotarifário
Os valores da Cagece foram con-
firmados ontem, pelo coordena-
dorEconômico eTarifáriodaAr-
ce, Mário Augusto Parente Mon-
teiro.Segundoele,onovomode-
lotarifário, a ser anunciado atéo
fim deste ano, tem por base a
soma de percentuais atribuídos
aos custos operacionais da em-
presa e aos ativos passíveis de
remuneração do capital.

“O novo modelo tem como
base o fluxo de caixa projetado,

considerandonãoapenasoscus-
tos realizados, mas também os
investimentos que virão”, expli-
cou Monteiro. Dessa forma,
acrescenta, a partir de agora, os
novosinvestimentosaseremrea-
lizados pela empresa passam a
constar no novo cálculo das tari-
fas, o que significa que quanto

mais recursos forem investidos,
quantomaisserviçosforemreali-
zados, maiores poderão ser as
tarifas de água e de esgoto a
serem cobradas dos usuários.

Novoreajuste
Monteiro disse que ainda não
tem definida a data para o novo
reajuste dos serviços da Cagece,
até porque, os custos operacio-
nais ainda não estão, segundo
ele, totalmente contabilizados e
ajustados no novo modelo tari-
fário. “Estamos ultimando esses
cálculos. Até o fim do ano serão
anunciados”, sinalizou.

“Ainda não temos uma data
(donovoreajustetarifário).Esse
processo vem se arrastando por
até mais tempo do que gostaría-
mos”, declarou o coordenador
da Arce. Uma coisa porém, é cer-
ta, os índices de reajuste supera-
rão a casa dos dois dígitos, ou
seja, serão acima de dez por cen-
to, conforme divulgou o Diário

do Nordeste, com exclusividade,
na edição de 12 de junho último.

Isso considerando apenas o
reajuste recente no preço da
água bruta, da ordem de 18,5%,
aplicados pela Companhia de
Gestão de Recursos Hídricos do
Ceará (Cogerh, e o aumento das
tarifas de energia que, juntos,
geram impacto nas contas da or-
dem de 11,04%, da receita ope-
racional da Cagece. No ano pas-
sado, os serviços ofertados pela
Companhia aumentaram 7,3%,
para os usuários da capital, e
7,5% para os consumidores de
150 municípios do Interior.
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