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Água e transporte intermunicipal
ficarão mais caros no Ceará
Reajuste de preços de serviços foi
autorizado, ontem (30) pela Arce

NEGÓCIOS

EMPRESÁRIODENUNCIA
ASOCIEDADEDESIGUAL
residente do Sindicato da Indústria de Mármores e
Granitos do Ceará (Simagran), o empresário Carlos
Rubens Alencar, abre a mente e, também, o coração
para, em pronunciamento duro e comovente, dizer
com todas as letras: “Nos últimos anos, pouca coisa
mudou. Na realidade, temos uma sociedade extremamente desigual, e isto depõe contra a minha geração. Acredito que o modelo vigente, que privilegia o
sistema financeiro em detrimento de quem produz,
está esgotado”. Despejando no lixo qualquer intenção de dourar a pílula da crise, Alencar engata a sexta marcha e pisa fundo no acelerador da crítica: “O País necessita
de voltar a ter condições de investir, mas isto não será possível apenas com rearranjos paliativos do sistema tributário e
fiscal, pois não há mais de onde tirar. Os serviços públicos
prestados à sociedade pelo estado brasileiro são muito deficientes e as equalizações que têm de ser feitas são no campo
burocrático, onde o espaço de ganhos é mínimo”. Do seu
ponto de vista – seu sindicato é um dos mais atuantes do Sistema Fiec – “alterações profundas teriam de envolver a questão da dívida”. E sem respirar, Carlos Rubens Alencar conclui assim o seu discurso de fim de ano: “É na dívida que se
localiza o grande pacto político e social a ser construído no
País. Fora disto, continuaremos a ter a sociedade que temos
hoje, cuja resultante mais visível é o aumento da violência,
expressão cristalina do fracasso humano”. Esta coluna acrescenta: do fracasso humano e de todos os governos, incluindo
os atuais.
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SENAIECOVID
Todas as unidades do Senai-Ceará mobilizaram-se neste ano
para criar, desenvolver, produzir e distribuir para a Secretaria de Saúde do Governo do Estado equipamentos para o tratamento de pessoas infectadas pela Covid-19, hospitalizadas
ou não. O diretor-regional do Senai no Ceará, Paulo André
Holanda, informa que, no pico da pandemia, o Senai-Ceará
instalou o Laboratório Elmo, um ambiente que simula uma
UTI hospitalar e promove os testes clínicos e de uso do capacete Elmo, que substitui com sucesso o respirador. Esse capacete já começou a ser produzido em escala industrial pela
fábrica da Esmaltec, uma empresa do Grupo Edson Queiroz.

AOS LEITORES DESTA
coluna, o agradecimento do
editor pela sua audiência ao
longo deste trágico 2020.
Que o Ano Novo de 2021
traga para os cearenses – em
primeirolugar – a vacina
contra a Covid; em seguida,
saúde para todos; e, por fim,
a recuperação do emprego
para os que o perderam neste
ano. Feliz 2021 para todos!

ESTA COLUNA OUVIU O
seguinte comentário de uma
jovemmãe residente em um
distrito de um município do
Sertão Central do Ceará,
ondeestá a maior bacia
leiteirado Estado: “Lá onde
eu moro,ninguém fala em
Covid, mas em droga é só no
que se fala”. De acordo com
ela, “a Polícia faz nada” para
barrar a ação dos traficantes.

Aponte a câmera do seu
celular para o QR Code e
fique por dentro de mais
conteúdo do nosso site

Revisão das contas de água era prevista para maio e foi adiada para dezembro por conta da pandemia

#Reajuste
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Maispesono
orçamento
s contas de água e as passagens de transporte intermunicipal vão ficar
mais caras no Ceará no
próximo ano. Ontem
(30), a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados
do Estado do Ceará (Arce) autorizou a revisão tarifária desses 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 janeiro. O reajuste se refere à
variação do Índice Geral de
Preços do Mercado (IGPM) do
período de julho de 2018 a
abril de 2020 e estava previsto para maio deste ano – tendo sido adiado para dezembro por conta da pandemia
do novo coronavírus.
Segundo a Companhia de
Água e Esgoto do Ceará (Cagece), o reajuste será aplicado a
partir de 29 de janeiro de
2021. Com a aplicação do percentual 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
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As contas de água vão ter
reajuste de 12,25% a partir do
dia 29 de janeiro de 2021. Com a
alteração, a tarifa média dos
serviços passa a R$ 4,61 e será
aplicada em todos os municípios
atendidos pela Cagece

151 municípios atendidos pela
Companhia no Estado.
A Cagece ainda informou
que a atualização das tarifas
representa a manutenção periódica de valores conforme
critérios previstos nos instrumentos normativos, além das
variações inflacionárias.
Transporte
Em relação aos serviços de
transporte rodoviário intermunicipal, a Arce autorizou o
reajuste de 3,99%. Por outro
lado, os serviços interurbanos regular e regular complementar terão redução de
0,18% em suas respectivas tarifas. Após publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), os
técnicos
da
Arce
implementarão as novas tarifas, emitindo as ordens de serviço.
Ja em relação à distribuição
de gás canalizado, a Arce também decidiu por uma margem bruta de 0,5191/M³. A nova margem entrará em vigor
tão logo a autorização da
agência reguladora seja publicada no Diário Oficial.

12,25%

REAJUSTE DAS CONTAS
DE ÁGUA NO ESTADO
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