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RAONE SARAIVA

TARIFA DE ÁGUA DO CEARÁ SERÁ REAJUSTADA 
EM MAIO A PARTIR DE 2020

A s tarifas de água e esgoto do Ceará pas-
sarão a ser reajustadas em maio de cada 
ano. A nova regra, prevista em minuta 
de resolução da Agência Reguladora do 
Estado do Ceará (Arce), é referente ao 
processo de atualização tarifária e va-

lerá tanto para reajustes/revisões ordinárias quanto 
extraordinárias. A mudança deverá entrar em vigor 
a partir de 2020. 

Até o próximo dia 13 de dezembro, a Arce estará rea-
lizando audiência pública a fim de divulgar o reposicio-
namento tarifário dos serviços prestados pela Companhia 
de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e obter sugestões, 
presencialmente e por envio de documentos, para apri-
morar a minuta. Nesta terça-feira, 10, está prevista reu-
nião na sede da agência, em Fortaleza, às 10 horas. 

“As mudanças propostas marcam o início de uma 
nova etapa no processo regulatório, fundado no compro-
misso da Arce com a consolidação normativa de procedi-
mentos, regras e critérios a serem observados no proces-
so de definição e ajuste do valor das tarifas dos serviços 
públicos regulados. Dessa forma, busca-se assegurar a 
estabilidade regulatória nesse processo, por meio de nor-
mas submetidas à apreciação dos diversos atores sociais 
de maneira transparente e técnica”, diz o coordenador 
econômico-tarifário agência, Mário Augusto Monteiro. 

MATEUS DANTAS EM 25/11/2016



De acordo com a minuta, a atualização tarifária 
será definida conforme a variação do Índice Geral de 
Preços – Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). A produtividade, eficiência e 
qualidade dos serviços prestados pela Cagece também 
entrarão no cálculo.  

“Cabe destacar que a norma sob discussão deixa 
claro os critérios e procedimentos aplicáveis à atua-
lização do valor das tarifas dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nes-
se sentido, portanto, é recomendável a todos a leitura 
do disposto na norma proposta, a qual está sujeita a 
aperfeiçoamentos oriundos da contribuição de todo 
e cada interessado na melhoria da prestação de tais 
serviços”, afirma o presidente do conselho diretor da 
Arce, Hélio Winston Leitão.

Os interessados em contribuir com o aprimora-
mento da minuta, mas que não podem ir à agência, po-
dem enviar sugestões pelo e-mail tarifas@arce.ce.gov.
br, ou mandar correspondência para o endereço ave-
nida General Afonso Albuquerque Lima, S/N, Cambeba 
– edifício Arce, aos cuidados do coordenador Mário Au-
gusto Monteiro. As colaborações precisam conter, ne-
cessariamente, nome completo, endereço e, se possível, 
telefone e e-mail do autor. Dúvidas podem ser esclare-
cidas pelo telefone (85) 3194 5660.
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ESPORTE E LAZER

GINÁSIO AÉCIO DE BORBA SERÁ 
REFORMADO POR R , MILHÃO

BLACK FRIDAY

FORTALEZA 
É O TERCEIRO 
DESTINO MAIS 
PROCURADO

Fortaleza foi o terceiro des-
tino mais procurado pelo bra-
sileiros durante a semana da 
Black Friday, megaliquidação 
que ocorreu no último dia 29 de 
novembro no País. O levanta-
mento foi feito pelo buscador de 
passagens aéreas TurismoCity. 
Recife e Salvador foram as cida-
des mais buscadas nos dias que 
antecederam o evento. Depois 
de Fortaleza, os seguintes des-
tinos completam o ranking das 
dez capitais: Maceió, São Paulo, 
João Pessoa, Lisboa (Portugal), 
Aracaju, Lima (Peru) e Teresina.  
“Com o dólar mais alto, muitos 
brasileiros optaram por viajar 
para cidades dentro do Brasil, 
e o Nordeste está entre os des-
tinos mais procurados”, afirma 
Paula Rebouças, country mana-
ger do TurismoCity. 

TECNOLOGIA

CEARÁ GANHA 
ASSOCIAÇÃO 
DE OPERADORES 
DE DRONES

A Associação Cearense de Ope-
radores de Drones (Acod) será 
lançada hoje, em Fortaleza, no 
Iate Clube, localizado no Mucuri-
pe. O evento ocorre das 8 horas às 
11 horas e inclui voos dos equipa-
mentos. Os chamados droneiros 
vão conhecer ainda as vantagens 
de ser um associado. Entre elas, 
estão descontos em cursos, ma-
nutenções e compras de equipa-
mentos e indicações para traba-
lhos em instituições e empresas 
parceiras da Acod. O presidente 
da associação, Rogério Queiroz, 
lembra que o número crescente 
de drones no espaço aéreo exige 
maior rigor  na fiscalização das 
leis que disciplinam o uso das ae-
ronaves.  “Os drones vieram para 
facilitar nossas vidas, e os ope-
radores cearenses estão prontos 
para tornar isso uma realidade”. 

A reforma Ginásio Aécio Borba, 
equipamento de esporte e lazer loca-
lizado no bairro Benfica, em Fortaleza, 
custará R$ 1,72 milhão. O valor é 21% 
menor do que os R$ 2,2 milhões pre-
vistos no edital de licitação. A cons-
trutora Flórida e Serviços Ltda. ficará 
responsável pela obra. 

Inaugurado em 17 de outubro de 

1982, o ginásio homenageia Aécio de 
Borba Vasconcelos, que fundou e pre-
sidiu a Confederação Brasileira de 
Futebol de Salão por décadas. Com 
capacidade para 2.500 pessoas e área 
de 36x20 metros, o equipamento tam-
bém foi construído para dar um maior 
apoio ao Sumov Atlético Clube, então 
tetracampeão nacional de futsal. 


