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Cagece anuncia reajuste na tarifa de água e esgoto

quinta-feira, 24 de agosto 2017

Entra em vigor, no próximo dia 23 de setembro, o complemento da revisão tarifária da Companhia de Água e Esgoto do Ceará
(Cagece). O percentual aplicado neste segundo momento será de 4,33% para todo o Estado, de forma linear para todas as categorias.

João Rodrigues Neto, gerente de concessão e regulação da Cagece, explicou que, em maio, as agências reguladoras no Estado haviam autorizado aplicar
revisão ordinária de 17,23% nas tarifas de água e esgoto. “No entanto, como forma de amenizar o impacto �nanceiro no orçamento do cliente, a Cagece
decidiu aplicar a revisão em duas etapas, a primeira de 12,9% em junho. Agora, a partir do dia 23 de setembro passará a valer o complemento de 4,33%.

O objetivo da revisão, justi�cou João Neto, é chegar à tarifa média de R$ 3,55 por metro cúbico, autorizada pela Autarquia de Regulação, Fiscalização e
Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (Acfor) e pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce). Os
valores revisados passam a valer para tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Fortaleza e nos demais 150 municípios atendidos pela
empresa.
João Rodrigues Neto, gerente de concessão e regulação da Cagece, reforçou que o reajuste será aplicado linearmente para todas as categorias, residenciais,
comerciais e industriais. “A tarifa continua sendo progressiva e será aplicada em todas as faixas de consumo”, informou.

Preocupação
O anúncio de mais um reajuste causou preocupação à população. A notícia foi recebida com cautela pela aposentada Maria Porto, 72, que é síndica do seu
prédio. Ela explicou que o consumo de água já é a maior despesa do condomínio. Com o novo aumento, ela teme o impacto nas contas no �nal do mês.
“Não estou falando apenas do reajuste de 4,33% que será aplicado em setembro, mas da soma total de 17,23%. Nossas receitas e despesas são equilibradas,
qualquer adicional afeta diretamente essa conta, por isso estou preocupada. De qualquer forma, vou intensi�car a campanha interna para os condôminos
continuarem a fazer o uso racional da água”, a�rmou a síndica.

Decisão
A decisão do percentual adotado pelas agências reguladoras levou em consideração a importância de manter o equilíbrio �nanceiro da empresa, fragilizado
pelo aumento nos custos de produção e operação causados pela crise hídrica, pela redução gradativa no consumo de água observada em Fortaleza e Região
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Metropolitana e pelo aumento nos preços dos insumos. A tabela com a nova estrutura tarifária será publicada em trinta dias no portal da companhia, no
endereço: www.cagece.com.br.
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