
Em Irauçuba: Mais de 100 tremores registrados em pouco mais de 1 mês. Ambulância capota e deixa três pessoas

feridas em Chorozinho.
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Em Tejuçuoca - Homem Comete

Suicídio por enforcamento

Na noite de sexta-feira (16/10) um

homem de 47 anos tirou a sua própria

vida, o fato aconteceu na localidade de Alegria a

17Km do centro...

Motorista foge após atropelar e matar

motociclista na BR 222 na rotatória,

entrada para Tejuçuoca.

Um jovem motociclista morreu na noite

de sexta-feira (16/10), após ser atingido por um

carro no município de Itapajé na BR 222, na rot...

Acerto de contas em General Sampaio -

Adolescente é assassinado a bala em

Riacho das Pedras.

Segundo informou a PM, o a dolescente

Natanel Marciel Lopes de apenas 17 anos, foi

assassin ado a bala na localidade de Riacho da Pe...

Vídeo em destaque

Governo começa a preparar alta na tarifa da conta
de água para inibir consumo.

Os efeitos dos quatro anos de estiagem podem chegar à
conta de água do consumidor cearense. O Conselho
Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceará (Arce) começa a deliberar
hoje o pedido da Companhia de Água e Esgoto do Ceará
(Cagece) para aplicar “mecanismos tarifários para
induzir a redução do consumo de água” ao usuário. Caso
o projeto - cujo ofício foi recebido na quarta-feira, 14 -

seja aprovado pela Arce, a Cagece terá permissão para fazer a cobrança nos 150 municípios do Interior
em que opera.
Também esta semana, no dia 13, a companhia encaminhou ofício à Autarquia de Regulação,
Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza (Acfor) com a
mesma solicitação: “implementação de tarifas regulatórias para o desestímulo ao consumo
indiscriminado de água” na Capital, conforme nota da autarquia. Segundo o comunicado da Acfor, “o
documento está sendo analisado pela diretoria responsável, que só após o completo estudo da
solicitação irá se pronunciar”.
Nenhuma das agências especificou prazos para que os processos sejam concluídos ou para que a
tarifação comece a valer. Além disso, ainda não há, segundo as duas reguladoras e a própria Cagece,
um modelo específico para que a tarifação seja aplicada - não foi confirmada a hipótese de aplicação de
multa.
Francisco Teixeira, titular da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), sinalizou que o Governo pode
instituir, por exemplo, a “bandeira vermelha” como a que é aplicada na conta de energia. “Nós vamos
ter que aumentar o preço da água em momentos de estiagem”, o secretário ressalta.
Segundo nota da Cagece, os ofícios encaminhados para as agências reguladoras apresentam “a
situação da companhia no contexto de escassez hídrica oficializada por meio de Ato Declaratório
publicado pelo Governo do Estado”. A resposta faz referência à “situação crítica de escassez hídrica”
decretada no último dia 7. Somente após a análise das agências a Cagece deve fornecer “mais
detalhes” sobre o assunto.
Na edição de ontem, O POVO divulgou que a companhia registrou, este ano, redução de 10% do consumo de água

na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo nota disponibilizada ontem, a diminuição também foi percebida em

outros municípios atendidos, mas “a queda ainda não é suficiente para o ideal de redução esperada”.
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