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Ultrapassado
� Opinião do presidente da
Cooperativa da Construção
Civil do Ceará (Coopercon),
João Carlos Lima: “No Brasil
o modelo de construir é
ultrapassado. Aqui, ainda se
usa o carrinho de mão, algo
que na Austrália há 30 anos
foi abandonado”. Tem razão.

Logística
� Pedro Brito, diretor de
portos da CSN - Companhia
Siderúrgica Nacional - fará
3ª feira, 23, no auditório do
Banco do Brasil, em
Fortaleza, palestra no ato de
lançamento do Seminário
Internacional de Logística,
que se realizará aqui pela
décima vez no fim deste ano.

GRÉCIA

Amanhã, seráodiaDda
Grécia.Ousaiacordocom
seuscredoresouaGrécia
daráocalote,eaíomundo
enfrentaránovacrise
econômica, comgraves
repercussõesnoBrasil.

Agrícola
� Com incentivos fiscais e
oferta de água, o governador
de Alagoas, peemedebista
Renan Filho, tenta atrair a
cearense Agrícola Famosa,
maior produtora de melão
do País que emprega 6 mil
pessoas em Icapuí. No dia
22, Luiz Roberto Barcelos, da
Agrícola, e Renan Filho
conversarão em Maceió.

EGÍDIO
SERPA

II

�Estão preocupados - e
bote preocupação nisso -
os secretários de
desenvolvimento
econômico das prefeituras
de Crato, Juazeiro do
Norte e Barbalha com o
que se passa no entorno do
Distrito Industrial do
Cariri, onde estão surgindo
em alta velocidade vários

loteamentos que farão da a
área um espaço residencial
- vertical e horizontal. Em 5
ou 10 anos, quando as
indústrias do DI estiverem
em operação, soltando
fumaça pelas chaminés,
haverá protestos. A culpa
será das prefeituras, que
neste momento não
cuidam do zoneamento.

�Everardo Teles, líder do
Grupo Telles, celebrou
ontem contrato com a
empresa norte-americana
Sun Edison para a imediata
construção do maior
parque de energia solar
fotovoltaica da América
Latina. Ele terá potência de
3 MW. O valor do contrato
não foi revelado. O parque
começará a ser construído
no próximo mês de julho
em Pindoretama, em uma
área de quatro hectares

pertencente ao Grupo
Teles. A previsão é de que
em um ano ele entrará em
operação. Na concepção
do projeto e na elaboração
do contrato, o Grupo Teles
teve consultoria alemã da
Wolfrudiger Gerding e da
Jordieter Anhalt, citadas
entre as melhores do
mundo na área. O parque
solar do Grupo Teles terá
9.300 painéis solares que
se aporão em estruturas
metálicas fincadas no solo.

LivreMercado

EM 2016

Serviçodewi-fi da
GolcustaráatéR$60
� A Gol passará a oferecer
serviço de wi-fi a bordo de
seus aviões, a partir de 2015,
custando entre US$ 10 e US$
20, ou algo em torno de R$
30 a R$ 60. A conexão será
feita via satélite. A primeira
aeronave com a tecnologia
está prevista para o primeiro
semestre de 2016.

COM PRODUTOS DE LUXO

19,6mi já ficaram
comnomesujo
� Segundo a pesquisa
realizada pelo SPC Brasil e
pelo portal Meu Bolso Feliz,
19,6 milhões de brasileiros,
pertencentes às classes B e C,
e de menor escolaridade,
estão gerando dívidas com o
consumo de artigos de luxo.
Deste total, 43% ainda estão
inadimplentes.

AMÉRICA DO NORTE

175 lojasdaGap
serãofechadas
� A Gap anunciou ontem, o
fechamento de cerca de 175
lojas na América do Norte.
Deste total, 140 devem
encerrar as atividades ainda
neste ano. No primeiro
trimestre de 2015, as vendas
da marca sofreram uma
queda de 10% em relação ao
mesmo período de 2014.

DE 10% PARA 12%

AbílioDinizamplia
fatianoCarrefour
� O escritório da família do
empresário Abilio Diniz,
informou que está exercendo
o direito de ampliar sua fatia
no Carrefour Brasil. Com a
operação, Abilio passa a
deter 12% da subsidiária
brasileira depois de já ter
comprado 10% em
dezembro de 2014.

“REI DA SOJA”

OlacyrdeMoraes
morreaos84anos
� O empresário Olacyr de
Moraes morreu na
madrugada de ontem, aos 84
anos, em São Paulo. Ele foi
vítima de um câncer no
pâncreas, descoberto no
início de 2014. Conhecido
como "Rei da Soja", Morais
foi o maior produtor mundial
do produto.

NA UFC

Eventodebate
expansãoeconômica
� O VII Encontro CAEN -
EPGE de Políticas Públicas e
Crescimento Econômico
ocorrerá amanhã, com o
tema “Macroeconômicos e
Microeconômicos para a
Retomada do Crescimento
Econômico”. O evento segue
até sexta-feira (19), na UFC.
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MICROCRÉDITO RURAL

egidioserpa@diariodonordeste.com.br

1,2
milmetros cúbicosdeáguaéa

economiamensaldaCearáportos

comosistemadereúso.Odado

representaemtornodeR$10mil

queacompanhiadeixadegastar

Osistemafoi
implantadoem2013
pelacompanhia,que
pretendeestendê-loa
novasáreasdoporto

EM MAIO

AmarcadeR$3bilhõesnacartei-
ra ativa foi atingida pelo progra-
mademicrocréditoruraldoBan-
codo Nordeste (BNB),Agroami-
go. O projeto financia atividades
produtivas de mais de 1 milhão
de clientes ativos do País. Ape-
nas no ano de 2015, já foram
contratados mais de R$ 762 mi-
lhões, distribuídos em mais de
186miloperaçõesdemicrocrédi-
to rural. A meta para esse ano é
aplicar mais R$ 1,8 bilhão no
âmbito do programa.

O Agroamigo incentiva o de-
senvolvimentodeatividadespro-
dutivas rurais agropecuárias e
não agropecuárias, promoven-
dosuporteaatividadeseconômi-
cas sustentáveis, compatíveis
com a proteção ambiental.

FinanciamentodeR$4mil
Com financiamentos de até R$ 4
mil,oAgroamigoCrescerbenefi-

cia agricultores rurais com ren-
daanualdeatéR$20mil,enqua-
dráveis no grupo B do Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf).

Já o programa Agroamigo
Mais atende aos demais grupos
do Pronaf (exceto A e A/C). Nes-
ses casos, os agricultores com
renda bruta familiar máxima de
R$ 360 mil, nos últimos 12 me-
ses, são beneficiados com finan-
ciamentos de até R$ 15 mil.

De acordo com o superinten-
dentedeMicrofinançaeAgricul-
tura Familiar do Banco do Nor-
deste, Stélio Gama Lyra Júnior,
o “expressivo resultado corrobo-
ra o fato de que o Banco do Nor-
deste vem cumprindo sua mis-
são de atuar no desenvolvimen-
to regional sustentável, como
BancoPúblicocompetitivoeren-
tável”. O Agroamigo comemora
em 2015, 10 anos de atuação.

VOLUME POUPADO

BNBatingeR$3bi
na carteira ativa

Oe-commercebrasileirochegou
a trocar de preço 112.047 vezes
em um mesmo dia durante o
mês de maio, é o que aponta o
levantamento da Sieve Price In-
telligence em parceria com a
Keyscores e o e-commerce Bra-
sil. A pesquisa observou 282 si-
tes,analisando ao menos1,1 mi-
lhão de URLs, durante o período
de 1º a 31 de maio último.

A primeira semana de maio
(1º a 8 de maio) possui o maior
númerodetrocasdepreço,quan-
do foram registradas 215.832
mudanças, sendo que destas,
61% eram para cima, enquanto
somente 39% eram para baixo.
O dia com maior movimentação
nos valores corresponde a 29 de
maio. Em seguida está 1º de
maio, com 66.424 trocas, e em
terceiro, 4 de maio, com 57.755.

Acompanhe os comentários em http://svmar.es/egidio-serpa

Diante da escassez de chuvas e
do baixo nível dos reservatórios,
a reutilização dos recursos hídri-
costem sidoum alternativautili-
zada em uma das áreas com
maior potencial de desenvolvi-
mento do Estado, como forma
de obter economia nos custos e
aproveitar os recursos de forma
mais racional. Desde 2013, as
instalações da Cearáportos, ad-
ministradora do Terminal Por-
tuário do Pecém, reutilizam
aproximadamente 25% da água
que consomem.

Conformeexplicaocoordena-
dor de engenharia e projetos da
Cearáportos,JoséMariaArruda,
oesgoto gerado pelos prédios da
empresa é hoje captado e levado
a uma estação de tratamento, na
qual a água é filtrada e utilizada
para abastecer as bacias sanitá-
rias e os jardins da companhia.

De acordo com Arruda, o in-
vestimento da Cearáportos para
adquirir e implantar o sistema
foi de R$ 700 mil. A cada mês,
acrescenta, o sistema representa

uma economia de aproximada-
mente 1.200 metros cúbicos de
água,oquesignificaemtornode
R$ 10 mil.

O coordenador informa que a
companhia planeja ampliar a
área do sistema já existente, es-
tendendo-oatéospíeresquedis-
tam 2,5 quilômetros dos prédios
da companhia. “Como os píeres
ficavam muito distantes, ainda
não fizemos essa parte, mas só a
dos prédios na retroárea”, expli-
ca Arruda.

Audiência
Natardedeontem,Arrudaparti-
cipou de uma audiência pública
na Assembleia Legislativa do
Ceará. A audiência foi idealiza-
dapelaComissãodeDesenvolvi-

mentoRegional,RecursosHídri-
cos, Minas e Pesca e teve como
principal objetivo debater o pro-
jeto de reúso da água, diante da
perspectiva de um novo ano de
estiagem.

Participaram do encontro re-
presentantes da Companhia de
Água e Esgoto do Estado do Cea-
rá(Cagece),doMinistérioPúbli-
co Estadual (MP/CE), da Secre-
tariade Recursos Hídricosdo Es-
tadodoCeará(SRH),daCompa-
nhia de Gestão de Recursos
Hídricos (Cogerh), além da
Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado
do Ceará (Arce).

Emergência
No início deste mês, o Ministério
daIntegraçãoNacionalreconhe-
ceuasituaçãodeemergênciaem
28 municípios cearenses afeta-
dos pela seca. Em maio último, o
governo federal já havia reco-
nhecido a situação de emergên-
ciaem67cidadesdo Estado,que
enfrenta, em 2015, o quarto ano
de estiagem.

De acordo com a Fundação
Cearense de Meteorologia e Re-
cursos Hídricos, as precipitações
da quadra chuvosa – que vai de
fevereiroa maio –deste ano fica-
ram 26,9% abaixo da média his-
tórica para o período.

Preçosmudam
mais de112
mil vezesno
e-commerce

Porque, comcriseousemcrise, a

maioriadosempresáriosdo

Cearáprefere fugirda imprensa,

sonegando-lhe informações

sobre investimentos,novos

mercadoseavanço tecnológico?

Commedo
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LavaneryWanderley, donodas

lojasApiguana,quecelebrou50

anosdeatividades,mandadizer

que,nestaépocadecrise, abriu

lojasemMessejanaenoPecém.

EreinaugurouadaS.Dumont.
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Cearáportos
reutiliza25%da
águaqueconsome

C Leiamais conteúdos:www.diariodonordeste.com.br/egidio

Oesgotogeradopelosprédiosdaempresa,administradoradoPortodoPecém,éhojecaptadoelevadoaumaestaçãode

tratamento,naqualaáguaéfiltradaeusadaparaabastecerasbaciassanitáriaseosjardinsdacompanhia FOTO:MARÍLIA CAMELO

� NINGUÉM segura a Azul
Linhas Aéreas, que ontem foi
eleita a melhor empresa aé-
rea de baixo custo da Améri-
ca Latina. A Azul acaba de
ganhar a disputa pelo contro-
le acionária da TAP, a empre-
sa aérea de Portugal. Na mes-
ma eleição da Azul, a TAM

foi reeleita a melhor latino-
americana. Qual a melhor
idade para aposentar-se?
Aos 48 anos, como aconte-
ceu com brilhante geração
de economistas? Aos 65, ten-
do em vista que a perspecti-
va de vida do brasileiro é ho-
je de 76 anos? Eis o Dilema.


