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NEGÓCIOS

Ascontasdeáguavãoter
reajustede12,25%apartirdo
dia29dejaneirode2021.Coma
alteração,atarifamédiados
serviçospassaaR$4,61eserá
aplicadaemtodososmunicípios
atendidospelaCagece

#Reajuste negocios@svm.com.br

Águaetransporteintermunicipal
ficarãomaiscarosnoCeará
Reajustedepreçosdeserviços foi
autorizado,ontem(30)pelaArce

ESTACOLUNAOUVIUO
seguintecomentáriodeuma
jovemmãeresidenteemum
distritodeummunicípiodo
SertãoCentraldoCeará,
ondeestáamaiorbacia
leiteiradoEstado:“Láonde
eumoro,ninguémfalaem
Covid,masemdrogaésóno
quesefala”.Deacordocom
ela,“aPolíciafaznada”para
barraraaçãodostraficantes.

A
s contas de água e as pas-
sagens de transporte in-
termunicipal vão ficar
mais caras no Ceará no
próximo ano. Ontem

(30), a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados
do Estado do Ceará (Arce) au-
torizou a revisão tarifária des-
ses serviços.
O impacto mais elevado foi

a alta sobre as contas de água
e esgoto, que vão subir
12,25% a partir do dia 29 de ja-
neiro. O reajuste se refere à
variação do Índice Geral de
Preços doMercado (IGPM) do
período de julho de 2018 a
abril de 2020 e estava previs-
to para maio deste ano – ten-
do sido adiado para dezem-
bro por conta da pandemia
donovo coronavírus.
Segundo a Companhia de

Água e Esgotodo Ceará (Cage-
ce), o reajuste será aplicado a
partir de 29 de janeiro de
2021. Com a aplicação do per-
centual estabelecido pela
agência reguladora, a tarifa
média dos serviços de água e
esgoto da Cagece passa a ser
de R$ 4,61 em Fortaleza e nos

151municípios atendidos pela
Companhia no Estado.
A Cagece ainda informou

que a atualização das tarifas
representa a manutenção pe-
riódica de valores conforme
critérios previstos nos instru-
mentos normativos, além das
variações inflacionárias.

Transporte
Em relação aos serviços de
transporte rodoviário inter-
municipal, a Arce autorizou o
reajuste de 3,99%. Por outro
lado, os serviços interurba-
nos regular e regular comple-
mentar terão redução de
0,18% em suas respectivas ta-
rifas. Após publicação no Diá-
rioOficial doEstado (DOE), os
técnicos da Arce
implementarão as novas tari-
fas, emitindo as ordens de ser-
viço.
Ja em relação à distribuição

de gás canalizado, a Arce tam-
bém decidiu por uma mar-
gembruta de 0,5191/M³. A no-
va margem entrará em vigor
tão logo a autorização da
agência reguladora seja publi-
cadanoDiárioOficial.

AOSLEITORESDESTA
coluna,oagradecimentodo
editorpelasuaaudiênciaao
longodestetrágico2020.
QueoAnoNovode2021
tragaparaoscearenses–em
primeirolugar–avacina
contraaCovid;emseguida,
saúdeparatodos;e,porfim,
arecuperaçãodoemprego
paraosqueoperderamneste
ano.Feliz2021paratodos!

Maispesono
orçamento

P
residentedoSindicatoda Indústria deMármores e
GranitosdoCeará (Simagran), o empresárioCarlos
RubensAlencar, abre amente e, também,o coração
para, empronunciamentoduroe comovente, dizer
comtodas as letras: “Nosúltimos anos, poucacoisa
mudou.Na realidade, temosumasociedadeextre-
mamentedesigual, e istodepõecontra aminhagera-
ção.Acredito queomodelo vigente, queprivilegia o
sistema financeiro emdetrimentodequemproduz,
está esgotado”.Despejandono lixoqualquer inten-

çãodedourar apílula da crise,Alencar engata a sextamar-
chaepisa fundonoaceleradorda crítica: “OPaís necessita
devoltar a ter condiçõesde investir,mas istonão serápossí-
vel apenas comrearranjos paliativosdo sistema tributário e
fiscal, pois nãohámais deonde tirar.Os serviçospúblicos
prestados à sociedadepelo estadobrasileiro sãomuitodefi-
cientes e as equalizações que têmde ser feitas sãonocampo
burocrático, ondeoespaçodeganhosémínimo”.Do seu
pontodevista – seu sindicatoéumdosmais atuantesdoSiste-
maFiec – “alteraçõesprofundas teriamdeenvolver aques-
tãodadívida”.E semrespirar, CarlosRubensAlencar con-
clui assimo seudiscursode fimdeano: “Énadívidaque se
localizao grandepactopolítico e social a ser construídono
País. Foradisto, continuaremosa ter a sociedadeque temos
hoje, cuja resultantemais visível é o aumentodaviolência,
expressãocristalinado fracassohumano”. Esta colunaacres-
centa: do fracassohumanoede todosos governos, incluindo
osatuais.

SENAIECOVID

Todasas unidadesdoSenai-Cearámobilizaram-seneste ano
paracriar, desenvolver, produzir edistribuir para a Secreta-
riadeSaúdedoGovernodoEstadoequipamentosparao tra-
tamentodepessoas infectadaspelaCovid-19, hospitalizadas
ounão.Odiretor-regional doSenai noCeará, PauloAndré
Holanda, informaque,nopicodapandemia, o Senai-Ceará
instalouoLaboratórioElmo, umambienteque simulauma
UTIhospitalar epromoveos testes clínicos edeusodocapa-
ceteElmo,que substitui comsucessoo respirador.Esse capa-
cete já começoua serproduzido emescala industrial pela
fábricadaEsmaltec, umaempresadoGrupoEdsonQueiroz.

EMPRESÁRIODENUNCIA
ASOCIEDADEDESIGUAL

Revisãodascontasdeáguaeraprevistaparamaioefoiadiadaparadezembroporcontadapandemia

Aponte a câmera do seu 

celular para o QR Code e 

fique por dentro de mais 

conteúdo do nosso site

www.diariodonordeste.com.br Quinta-feira 31dedezembrode2020 DN 27


