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Cagece reajusta tarifa para suprir despesas com
serviços

A partir de 23 de abril, a conta de água ficará mais cara nos municípios de
Juazeiro do Norte e Barbalha. O motivo é o reajuste em 11,96% das tarifas de
água e esgoto, solicitado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e
autorizado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado
do Ceará (Arce). Com isso, os usuários dos serviços prestados pela empresa
sofrerão majoração nas suas contas mensais, calculadas sobre a cobrança de R$
3,03 por metro cúbico.

Esse é o segundo reajuste nas tarifas de água e esgoto no Ceará, desde
novembro de 2015, quando houve revisão extraordinária da tarifa de 12,9%. De
acordo com informações da Cagece, os reajustes visam cobrir os custos de
tratamento e operação dos serviços. Com a iniciativa, as cidades de Juazeiro do
Norte e Barbalha, que são cobertas pelos serviços prestados pela Companhia,
terão aumento em suas contas de água a partir do dia 23 de abril.

Os insumos utilizados para transformar água bruta em água tratada tiveram
aumento, entre eles, a energia elétrica, que aumentou 54% em 2015. A empresa
pede, ainda, para a população fazer uso do líquido de forma consciente, diante
da escassez que atinge o País.

Em Crato, onde os serviços são prestados pela Sociedade Anônima de Água e
Esgoto (Saaec), o preço deve permanecer sem reajuste, por enquanto. Segundo
o órgão, atualmente, a menor cobrança realizada no território municipal é de
0,85 centavos por até 10 metros cúbicos de consumo. O valor sobre
progressivamente a depender das condições socioeconômicas e consumo.
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Laene em 14/03/2016

Bom dia, a todos os ouvintes da juazeiro FM,
a rádio que toca o coração 

Pedro Yarliy em 02/02/2016

 Cícero Paulo,manda um alo para minha
mãe luzia no bairro pio XII aqui em juazeiro
do norte i toca a música fantamorgana-
Dissidenten.
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Ainda, conforme a Saaec, os usuários pagam o esgoto produzido, em média,
sobre 35% da tarifa paga de água.

Fonte: Jornal do Cariri
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MAIS NOTICIAS

Bixa Muda participará de quadro
do "Pânico na Band"
A webcelebridade, Bixa Muda,
participará do Programa “Pânico
na Band”, da TV Bandeirantes.

A juazeirense estará na gravação de um
quadro ...

Prefeito mobilizará secretarias e
órgãos para combater mosquito
aedes aegypti transmissor da
dengue e do zika vírus
O prefeito José Leite essa

semana passada disse que, o problema
sobre o surto do Zika Vírus que é transmitido
do mesmo mosquito Aedes ae...

Polícia investiga estupro de turista
alemã em Jericoacoara
Após um ano da morte da
italiana Gaia Molinari, em
Jericoacora, mais um caso de

violência com turista chama atenção. Uma
alemã, de 24 a...

Cachorros agonizam na porta do
Centro de Zoonoses de Juazeiro
do Norte
O Centro de Controle de
Zoonoses Doutor Mauro

Sampaio em Juazeiro do Norte foi palco de
uma cena de maustratos a animais na tarde
dessa ...

Em Barbalha, produção artesanal
da rapadura resiste ao tempo
Produtores da Região do Cariri
resistem aos avanços
tecnológicos e ainda mantém a

tradição de produzir artesanalmente a
rapadura. Em Barb...

Guarani de Juazeiro inicia pré
temporada
Depois de adiar por três vezes a
prétemporada, o Guarani de
Juazeiro de Juazeiro apresentou

36 jogadores e iniciou as primeiras
atividad...
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