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Margaridas
� Um grupo de mulheres,
organizado pela Central Única
dos Trabalhadores, seguiu
para Brasília, onde participam
da “Marcha das Margaridas”.
Elas levam uma pauta para ser
entregue à presidente Dilma,
com uma série de
reivindicações.

Entendimento
� O deputado Arnon Bezerra
embarcou para o DF dizendo
que nós estamos numa situação
difícil no País. “É melhor o
entendimento. Essa história de
romper numa hora de
dificuldade é fugir do serviço,
da obrigação. Existe uma
questão maior, que é a do País”.

Abordagens
� O setor de embarque do
Aeroporto Internacional Pinto
Martins passou a ser o centro
de abordagens dos servidores
do Judiciário Federal, dos
analistas da Receita Federal e
dos advogados públicos
federais (da AGU) aos
parlamentares (deputados
federais e senadores), que
lutam pela recomposição
salarial de muitos anos.

Monitoramento
� A Prefeitura de
Maranguape, por meio da
Secretaria de Meio Ambiente,
implantará, neste mês de
agosto, o sistema de
videomonitoramento da serra
de Maranguape, que consistirá
em monitorar os principais
acessos ao patrimônio natural
do município. O prefeito Átila
Câmara garante que esta será a
primeira, de muitas ações.

A
Moody's rebaixou a nota do Brasil, o Rio Grande do Sul
deu calote na União, mas em Brasília a presidente Dilma
Rousseff estava ocupava em falar mal do apagão do
governo Fernando Henrique. No lançamento de mais

um pacote de energia, ela repetiu que seu modelo é o da “modici-
dade tarifária”. Isso em pleno tarifaço. O governo está a um passo
daperdadograudeinvestimentoporduasagências.

OBrasilestáintensonestesdias.Háacrise,aliás,diversascrises.
Eháumgovernoembuscadequalqueranúncioquedesvie
atençãodamanifestaçãododia16,oudosbaixosíndicesde
popularidadepresidencial.OanúnciodeontemfoioPlanode
InvestimentoemEnergiaElétrica(PIEE).Denotável,sótem
mesmoosumiçodoPAC.Emoutrosmomentos,seriaoPACda
Energia.MasapósváriosPACsempacados,emuitosdelescom
traçosdeescândalodaLava-Jato,saiuoPACeentrouoPIEE.

OplanolistaumasériedeusinashidrelétricasnaAmazônia,
semquehajaumaprestaçãodecontasdeperdaseganhosdas
queforamconstruídasnoXinguenoRioMadeira.Algumasdas
usinasapresentadasontemjáforamlistadasemoutrosplanos.Ao
falar,Dilmacitoudenovooapagãodeenergiadogoverno
FernandoHenrique.“Aausênciadeenergiaelétricacompromete,
sobqualquercircunstância,ocrescimentodopaís”,dissea
presidente.

Comprometemesmo.Opaíscresceu4,4%noano2000e
desaceleroupara1,3%em2001.Umresultadomuitomelhordo
queaquedaemtornode2%projetadaparaesteano,comrisco
denovaquedaem2016.Exatamenteessafaltadeperspectivade
crescimentofoiapontadapelaMoody’scomoumdosmotivos

paraocortenonossorating.Aagênciadissequeéprecisovoltara
crescereagerarsuperávitsprimáriosde2%apartirde2017para
evitaraperdadograudeinvestimento.Eprojetouoaumentoda
dívidabrutapara70%doPIBem2018.

Aofalardopacotedeenergia,apresidenteDilma,alémde
falarmaldegovernopassado,disse“lastimar”oaumentoda
conta.TentoudefenderaMP579,dizendoqueoreajusteseria
maiorsenãofosseessamedida.Nãoéverdade.AMP579
desorganizouosetoreelevouocustodoajuste.Paraevitara
quebradasdistribuidoras,ogovernodeterminouqueelas
pegassemempréstimosedeucomogarantiaorepasseparaos
consumidores.Hoje,pagamosnanossacontadeluzopreçoda
desordemnosetorprovocadapelaintervençãodogoverno,o
custodastérmicas,eosjurosqueincidiramsobreosempréstimos
dadosàsdistribuidoras.HouvetambémdinheirodoTesouropara
asempresasdeenergia.Eogovernoaindanãosabecomocobriro
rombodeR$20bilhõesquepesasobreasgeradoras.Apresidente
Dilmadeveriaparardeolharerrosvelhosealheios,eexplicar
errosseuseatuais.

Naintensidadedosúltimosdias,ontemfoitambémodo
aprofundamentodeproblemasnasfinançasgaúchas.Acrise
fiscaldoRioGrandedoSulvemdelongeeémesmodifícildeser
resolvida.OgovernoTarsoGenronãoencontrouasoluçãoe
aprofundouorombo.Onovogovernadorjátinhaavisadodesdeo
começosobreagravidadedasituação.Aquestãoéoquefazer
diantedadeclaraçãodocalote.PelaLeideResponsabilidade
Fiscal,quandoumestadodeixadepagaradívidacomaUnião,as
transferênciasdeestadosemunicípiossãobloqueadas.Háoutras
puniçõesmaispesadas.

Recentemente,oCongressoaprovouamudançado
indexadordasdívidasdeestadosemunicípioseissocriouum
custoparaoTesouro,beneficiandoprincipalmenteacidadede
SãoPaulo.Éprecisoencontrarumasoluçãoquenãodesestimule
osesforçosfiscais feitosporalguns.ORioGrandedoSuléa
quartamaioreconomiadopaísetempelafrenteumadura
agendaparaajustarascontas.Seumentefederadopuderdaro
calotecontraaUnião, issopodeprovocarefeitocascataetodos
terãobonsmotivosparanãopagaremasdívidas.Ogovernoterá
quelidarcomesteassuntocomdelicadezaefirmezaaomesmo
tempo.Nãohásoluçãofácil.

AspropostasapresentadaspelosenadorRenanCalheiros
foramumatábuadesalvaçãoparaogoverno,quequerianovas
ideiasparadistrairaatençãodoeleitoradoedividirospresidentes
dascasaslegislativas.AMoody’s,aorebaixaroBrasil,alertouque
nãovêconsensoparaaaprovaçãodemedidasnecessáriasà
reversãodadívidaedodéficit.
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� O EX-SECRETÁRIO Hélio
Barros, da Ciência e Tecnolo-
gia, participou, no último fim
de semana, da festa dos 99
anos de sua mãe, dona Neusa.
Ele retornou para Brasília.
� GLEIVAN Lima, gerente dis-
trital do Zydys/Nikkho, transi-
tou em Natal. Trabalhando.
� FERNANDO Pontes, diretor
da CDA, foi a Minas Gerais visi-
tar a Fiat e também manter con-
tatos com a sua diretoria. Ele se
mostra satisfeito, porque as

vendas de veículos melhora-
ram.� GERALDO Accioly, as-
sessor da senadora Regina Sou-
sa, do Piauí, voltando para Bra-
sília.� ANTÔNIO Vasques e o
filho Eugênio estiveram, on-
tem, em Recife, este no TRF da
5ª Região.� OS DEPUTA-
DOS federais Adail Carneiro,
Gorete Pereira, Raimundo Go-
mes de Matos, Moses Rodri-
gues e Vitor Valim embarca-
ram, na manhã de ontem, no
mesmo voo para Brasília.

II
DiaAdaAprendizagem

Hoje, pagamos na nossa conta de luz o

preçoda desordemno setor

provocada pela intervençãodo

governo, o custo das térmicas, e os

juros que incidiram sobre os

empréstimosdados às distribuidoras.

Houve tambémdinheiro do Tesouro

para as empresas de energia. E o

governo ainda não sabe como

cobrir o rombodeR$20bilhões

quepesa sobre as geradoras

�O secretário do Trabalho e
Desenvolvimento Social ,
Josbertini Clementino,
participa, ainda hoje, em
Brasília, do lançamento do
Dia A da Aprendizagem. Na
oportunidade, o ministro do
Trabalho, Manoel Dias, fará a
apresentação do anteprojeto
de lei que regulamenta a

aprendizagem no setor
público. O Ceará é destaque
no setor de capacitação. Para
este ano, somente a STDS irá
qualificar profissionalmente
25 mil jovens e adultos. "Isso
explica porque os índices de
emprego mantêm-se estáveis
no Estado", explica
Josbertini.
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209
milhões de toneladaséa

estimativadasafradegrãospara

oPaísnesteano.Oresultado

representaaumentode8,1%em

relaçãoàproduçãode2014

DeacordocomoIBGE,a
expectativadomêsde
julhoparaaprodução
em2015éde407.554
toneladasdegrãos
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ALTA NO PAÍS

Com mais de 15,9 mil reclama-
ções, denúncias e sugestões, o
setordeenergiaelétrica,noEsta-
do, foi responsável, em julho,
pelo maior número de requeri-
mentos feitos pelo consumidor à
Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado
do Ceará (Arce), de acordo com
dadosdobalançodivulgado, on-
tem (11), pelo órgão.

A Companhia Energética do
Ceará (Coelce) teve 15.995 soli-
citações abertas a respeito dos
serviços prestados. Desse total,
798 foram reclamações, sendo
que as principais dizem respeito
à interrupção de fornecimento
(53%), extensão de rede (17%)
e ligação (16%). Na compara-
ção com o mês imediatamente
anterior, houve um aumento de
47% no número de reclama-
ções, informou a Arce.

Porsuavez,osserviçospresta-
dos pela Companhia de Água e
Esgoto do Ceará (Cagece), cor-
responderampor37solicitações
no mês de julho, das quais 24
referem-se a reclamações sobre
falta de água ou baixa pressão,
pedido de ligação e vazamento
predial ou rede de água.

Segundo a ouvidora Daniela
Cambraia, os resultados conti-
nuamsendosatisfatóriosnasolu-
ção dos conflitos. “É função da
ouvidoria, o registro, a
intermediaçãoentreosprestado-
res de serviço e o consumidor, a
tramitação, o acompanhamento
e a finalização da solicitação”,
afirma Daniela.

Enquanto isso, os serviços
prestadospelosetordeTranspor-
te Intermunicipal de Passagei-
ros, teve apenas seis registros,
dos quais cinco reclamações.
Destes, três foram finalizados.

Ainda de acordo com a agên-
ciareguladora,por meio dorela-
tório, se objetiva fornecer uma
visão panorâmica das solicita-
ções registradas e do tratamento
dispensado pela ouvidoria, vi-
sando a solução de conflitos.

Em todas áreas pontuadas e
que o consumidor entrou em
contato com a Arce, o principal
meio de comunicação usado foi
o telefone (0800 2753838).

Setor elétrico
recebemais
de15,9mil
reclamações

Asecacontinuaimpondodificul-
dadesaosprodutoresagrícolase
reduzindo as previsões positivas
para este ano. A expectativa da
safrade grãospara 2015 no Cea-
rá teve queda de 64,37% em ju-
lhonacomparaçãocomaprimei-
raprojeção desteano,divulgada
em janeiro. A informação consta
no Levantamento Sistemático
da Produção Agrícola (LSPA),
doInstitutoBrasileirodeGeogra-
fia e Estatística (IBGE), apresen-
tada ontem (11).

A expectativa do mês de julho
para a produção em 2015 é de
407.554 toneladas de grãos,
frente às 1.143.956 toneladas
do primeiro prognóstico. Em re-
lação à estimativa de junho
(531.558 t), houve decréscimo
23,33%. A safra projetada em
julho está 22,39% maior que a
registrada no ano passado
(525.146 toneladas). No entan-
to, a expectativa do IBGE é que a
produção deste ano seja menor
que a registrada em 2014.

O chefe da unidade estadual
do IBGE no Ceará, Francisco Lo-
pes, destaca que as condições
climáticas causaram impacto na
redução das projeções. “As chu-
vas não foram suficientes para a
questão da safra e também vem
ocorrendo de forma irregular.
Elas precisariam ter ocorrido
uma forma mais regular”, pon-
tua. Lopes afirma que as quedas
nas estimativas podem persistir
nos próximos meses.

Produtos
Dos 48 produtos atualmente le-
vantados no Estado do Ceará,
houve ampliação nas expectati-
vas projetadas, em julho, em se-
te produtos e redução em 26,
comparando-se com as proje-
ções de junho. Ositens que apre-
sentaramaltasão:tomate,acero-
la, banana irrigada, goiaba irri-
gada, laranja, e maracujá e ma-

mão. Dentre os que tiveram re-
dução, estão algodão herbáceo
de sequeiro, amendoim, arroz
desequeiro,arrozirrigado,bata-
ta doce, fava, feijão de arranca
de primeira safra, feijão de cor-
da de primeira safra, feijão de
corda de segunda safra e milho.

Nacional
Já a safra brasileira deve somar
209,0 milhões de toneladas em
2015, segundo o Levantamento
SistemáticodaProduçãoAgríco-
ladejulho.Oresultadorepresen-
ta aumento de 8,1% em relação
à produção de 2014, quando to-
talizou 193,3 milhões de tonela-
das. O montante ainda é 1,3%
maior do que o previsto em ju-
nho, com 2,6 milhões de tonela-

das a mais. Esta é a maior previ-
são já feita na história da pesqui-
sa, cuja série inicia em 1975.

O Brasil deve colher 57,7 mi-
lhões de hectares na safra de
grãosem2015,segundoolevan-
tamento. A área será 2,1%
maiordoqueacolhidaem2014,
quando totalizou 56,5 milhões
de hectares.

Em relação a junho, a proje-
ção teve aumento de 79,564 mil
hectares. Arroz, milho e soja, os
três principais produtos da sa-
fra, somam 92,2% da estimativa
da produção e respondem por
86,3% da área a ser colhida.

Soja
Já a Companhia Nacional de
Abastecimento(Conab)pratica-
mente manteve a estimativa de
produção de soja em 96,203 mi-
lhões de toneladas na safra
2014/15, cuja colheita já foi en-
cerrada,emcomparaçãoàprevi-
são anterior, de 96,222 milhões
de toneladas (queda de 0,02%),
de julho. Em termosabsolutos, o
crescimento da safra de soja
(10,1 milhões de toneladas) an-
te o período anterior
2013/2014 é o maior aumento
entre as culturas de verão. Se-
gundo a Conab, isso ocorreu em
virtude do clima favorável e do
aumento da área plantada.

UmbompedaçodaAvenida

RogacianoLeite,maispróxima

paraaAvenidaWashington

Soares,estáàsescuras.A

escuridãocomeçanaAvenida

AtilanoMouraepassada lojada

GerardoBastos.

Escuridão

Projeçãoda safra
noCE cai 64,37%

AspolíciasMilitareCivil continuam

prendendoquadrilhasde

assaltantesabanco,por tráficode

drogaseoutros tiposdecrime,mas

onúmerodebandidosé tãogrande,

mastãograndemesmo,queelasnão

dãovencimento.Masdiminui.

Dentreosprodutosquetiveramreduçãonaperspectivadesafraparaesteanono
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