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E
EGÍDIO SERPA
egidio@diariodonordeste.com.br () •

00:00 · 16.02.2016

sta coluna conversou, no fim de semana, com dois empresários que, tradicionalmente, fazem doações para
os partidos políticos em épocas de eleição. Farão doações neste ano? E eles: a chance é zero. Por que?
Resumo da resposta: "Primeiro, por causa da crise, que reduziu em um terço as nossas vendas, levando-nos
a adotar medidas drásticas de gestão, incluindo a óbvia contenção de gastos com demissão de pessoal;
segundo, porque agora está proibida a doação de empresas; e, em terceiro lugar, porque estamos

decepcionados com a política e com os políticos". Este é o pensamento da média dos empresários, razão por que os
partidos terão, neste ano eleitoral, de ser criativos: fazer mais com menos dinheiro para conquistar o eleitorado.

Arce

Desde ontem e até o dia 29 deste mês, a Arce - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará - promove
audiência pública para ouvir os usuários dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário. A É para otimizar a
fiscalização
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Que fará o Governo do Ceará para garantir água à siderúrgica do Pecém, que consumirá, a partir de sua operação, em maio
ou junho - 0,4 m³/s? O Eixão sozinho dará conta? Ou uma usina dessalinizadora terá de ser construída naquela praia?

Assaré

Boa notícia para Assaré, no Cariri: seu prefeito, Samuel Freire, obteve do Ministério do Turismo uma verba de R$ 1 milhão.
Serão aplicados na pavimentação da estrada que leva ao açude Canoas, onde se cria tilápia e se pratica esporte náutico.

Inviável

Cearenses que ousaram entrar no e-commerce estão arrependidos. As novas regras de cobrança do ICMS - agora
bitributado - tornaram inviável a atividade das micro e pequenas empresas do comércio eletrônico. Por isto, muitas já
fecharam.

Ceará: o déficit ameaçador

Em 2015, o Governo do Estado do Ceará gastou - com o pagamento dos seus funcionários aposentados e com
pensionistas - uma montanha de dinheiro do tamanho de R$ 1,2 bilhão - déficit de R$ 300 milhões entre a receita e o gasto,
diz Élcio Batista, chefe do Gabinete do governador Camilo Santana. Ele fala: "Preocupa-nos a questão da Previdência, cujo
déficit só se agrava". O que fazer para enfrentar esse leão? "Neste momento, fazemos o que possível, mas vamos aguardar
pela proposta de reforma previdenciária a ser encaminhada pela presidente Dilma ao Con Congresso". Elcio entende que a
reforma é necessária.

Sem saída

Saiu mais um Boletim Focus do Banco Central, que prevê inflação acima de 7% neste ano e dólar acima dos R$ 4. A
economia seguirá recessiva: neste 2016, ela deverá ter uma queda de 3,33%. Resumo: aumentará o desemprego. Para
piorar, a crise política sem solução só agrava a crise econômica.

Bom

Reforma

Está decidida a presidente Dilma - mesmo contra a posição das centrais sindicais que lhe dão apoio político - a propor uma
reforma da Previdência Social. Será muito difícil será aprova-la.

Ruim

Crise

Revela um estudo do Serasa Experian: em 2015, houve 480 pedidos de recuperação judicial na área do serviço, 404 no setor
do comércio e 359 na área da indústria. A culpa é da crise.

Livre Mercado

Fundada em dezembro de 2014, a Coalizão Internacional de Padrões Éticos (IESC na sigla em inglês) - da qual fazem parte
como curadoras entidades brasileiras, como o Secovi-SP - elaborará o primeiro Código de Ética Internacional para o setor
imobiliário e profissões afins. Objetivo: trazer maior transparência e consistência aos mercados imobiliários globais. Para
isso, faz uma consulta mundial. O construtor ou corretor interessado deve acessar o site http://ies-
coalition.org/consultation (http://ies-coalition.org/consultation).
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