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COMUNICADO

�Nestes dias
pré-eleitorais, não são
apenas os votos que estão
em temporada de caça. Os
pokémons também. É que
o joguinho feito para
telefones modernosos já
chegou aos ambientes
políticos. Já há na
Assembleia Legislativa um
ranking dos espaços onde
podem ser encontrados
mais desses monstrinhos
virtuais. E isso inclui até
mesmo gabinetes de
deputados.

Todaanegociação
comasdiversas
categoriasdos
servidorespúblicos
podenãoacontecer”

DEPUTADOWAGNERSOUSA(PR)

Sobreriscosdasregrasde
renegociaçãodasdívidasdos
estadoscomaUnião,previs-
tasemsubstitutivoaprojeto
deleiapreciadopelaCâmara
dosDeputados.Otextoéde
autoriadoGovernoFede-
ral,nagestãodeMichel
Temer(PMDB)
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� A cineasta Mara Mourão,
realizadora do filme
“Quem se Importa”, tem
agenda hoje em Fortaleza.
Ela participa do evento
“Empreendedorismo para
mudar o Mundo”, da
Pós-Unifor, no Teatro
Celina Queiroz, a partir das
19h. E em que se conectam
uma diretora de cinema,
um filme e uma iniciativa

que faz foco nos impactos
positivos da cultura
empreendedora? É que o
longa-metragem, gravado
em sete países, retrata
histórias de
empreendedores sociais. E
já amealhou cinco prêmios
internacionais e nacionais,
tendo sido exibido ainda
em 20 festivais
internacionais de cinema.

Acaçaaosdeputadomons

Propósitodevida
� Palavras da vice-reitora de
Pós-Graduação da Unifor,
Lília Sales: “Mara Mourão se
destaca pelo fantástico filme
que produziu, descobrindo
em diversas partes do
mundo empreendedores que
pensaram fora da caixa, e
que usaram de toda
inovação e criatividade para
reinventar modelos de
negócio com foco em
propósitos de vida”.

‘‘

disciplinasdeagosto

Força
� A Força Tarefa Brasileira
de Finanças Sociais, ONG
que atua desde 2014, apurou
que 73% da nova geração de
profissionais estão
preocupados em ter uma
carreira voltada para
impactos sociais positivos. E
que em 2014 e 2015 cerca de
20 fundos levantaram no
Brasil mais de U$ 100 mil em
investimentos para
empresas de impacto social.

Focoempreendedor
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Sãoabordadasno

UecEspecíficas:Biologia, Física,

QuímicaeRedação.Asaulas

começamaindaestemêseserão

ministradasdesegundaaquinta,

das13h20minàs18h10min.

Informações:31019658.

CRISE HÍDRICA

Emboraestejaatravessandomo-
mentocrítico no que dizrespeito
à situação hídrica, o Ceará não
vê grandes reduções quanto à
utilização da água. Pelo contrá-
rio, nos municípios do Interior
do Estado houve aumento do
consumo, com salto registrado
de aproximadamente 1,04 mi-
lhãode m³de água.JánaCapital
eRegiãoMetropolitanadeForta-
leza (RMF), os dados apontam
queataxadatarifadecontingên-
cia entra para o sétimo mês sem
atingir o resultado esperado. As
informações foram apresenta-
dos pela Companhia de Água e
Esgoto do Ceará (Cagece), na
manhã de ontem, durante a pri-
meira audiência pública realiza-
da pela Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará (Arce).

Os dados foram obtidos com
o objetivo de obter subsídios e
informações adicionais para o
aperfeiçoamento da minuta de
resolução que propõe alterar o
texto da Resolução Nº 201/205.
O documento trata dos critérios
aplicáveis à tarifação de contin-
gência em situações críticas de
escassez, e que no caso do Esta-
do, visa alterar a taxa de cobran-
ça de 10% para 20%.

Diante da real necessidade de
economia, segundo informou o
presidente do Conselho diretor

da Arce, Adriano Costa, uma no-
ta técnica elaborada por uma
equipe da Agência reguladora já
se apresenta como favorável a

alteração da tarifa. “Diante des-
separecerfavorável,abrimosau-
diência publica e não houve nin-
guém contra. As pessoas presen-
tesentenderam areal necessida-
de, que é melhor economizar
20% do que acabar sem água”,
justifica Costa.

Participação

O diretor explica, no entanto,
que interessados em participar
doprocessopodemenviarsuges-
tões via correios ou e-mail até o
próximosábado(13),quandose
encerram as audiências públi-
cas. Ainda conforme Adriano
Costa, a equipe técnica da Arce
analisará todas as propostas e
encaminhará oprocesso ao Con-

selho Diretor, que pode aprovar
ounãoarevisãodatarifa.Opare-
cer final deve ser divulgado na
terça-feira (16).

Se aprovada, a Cagece deve
comunicar a população a altera-
çãonataxadecontingência,esta-
belecendo um prazo prévio de
30 dias. “Isso vem da necessida-
de da participação da população
na contenção de consumo, para
evitar o desperdício, para passar
por esse momento de crise mais
aguda, de forma menos traumá-
tica e para manter as nossas re-
servas”, ressalta Adriano Costa.

A sobretaxa é um mecanismo
regulatório que corresponde à
cobrança de valor excedente so-
bre as tarifas normais aplicadas
a cada metro cúbico de água po-
tável consumido pelos usuários
do serviço público de abasteci-
mento de água. O mecanismo
corresponderá a incidência de
120%deacréscimoaovalornor-
mal da tarifa sobre o consumo
excedente a 80% da média de
utilização de água de cada usuá-
rio durante o período de outu-
brode2014asetembrode2015.
A adoção dessa medida tarifária
ocorre pela necessidade do con-
trole de demanda e na cobertura
de custos operacionais extras
em virtude do quadro atual de
escassez hídrica no Estado do
Ceará.

comunicado@diariodonordeste.com.br

NaCapitaleRMF,apesar
dosétimomêscom
tarifadecontingência,
nãohouveredução
esperada

Interiorelevaconsumo
deáguaem1,04midem³

REVISÃO

C Leiamais conteúdos: blogs.diariodonordeste.com.br/roberto
ewww.twitter.com/roberto_maciel

20%
é a proposta derevisãodataxa

datarifadecontingência,que

atualmenteéde10%.Parecer final

sobremudançadevesairna

próximaterça-feira (16)

Éadata finalpara inscriçõesno

projetoUecEspecíficas,

promovidopeloPré-Vestibular

daUniversidadeEstadualdo

Ceará.Ocurso teráduraçãode

trêsmeses, terminandonomês

anterioraodoEnem.

BASTA terumaplaquinhaavisandoqueéproibidopor lixo
emdeterminado localque,bufo!, apareceummonturão lá.
Éocasodopé-de-murodeumaobradaextintaconstrutora
EncolnaRuaDr. JoséLourenço,naAldeota.Areincidência
dossujõestempassadobatidapelos fiscaisdaPrefeitura.

NotatécnicaelaboradaporumaequipedaArce jáseapresentacomofavorávela

alteraçãodatarifadecontingênciaFOTO: JL. ROSA

363896313

Acompanhe os comentários em http://bit.ly/robertomaciel-tvdn
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