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Liquidando
� Também no interior do
Estado o comércio lojista faz
liquidação. Já começou o
Liquida Cariri, que mobiliza
todo o varejo do Sul do Ceará
com descontos que chegam
até 70%. O Mercadinhos São
Luiz, em Crato e Juazeiro do
Norte, aderiu ao Liquida.

Esquadrias
� Na construção civil de
Fortaleza detectou-se a ação
danosa de profissionais e
empresas do mercado de
fachadas e esquadrias. Eles
fornecem produtos de baixa
qualidade, o que resulta em
graves riscos à vida humana
e à imagem da construtora.

Alegria
� Adelson Viana, Waldonys,
Ítalo e Reno e Dorgival
Dantas - craques cearenses
da sanfona - visitaram seu
colega Dudu do Acordeon,
internado no hospital do
Instituto do Câncer do
Ceará. Improvisaram um
show que alegrou o paciente.

Sem linha
�No próximo mês de março,
ficará pronto e estará apto a
operar mais um complexo de
geração de energia eólica em
Aracati, já vistoriado pela
Arce. Problema: a energia a
ser gerada não poderá entrar
na rede nacional. Falta Linha
de Transmissão. Alô, Chesf!!

Insegurança
� Há uma insegurança
pública crescente na zona
rural do Ceará. Bandidos
têm invadido fazendas para
roubar gado e até para
assaltar seus moradores. Por
isto, o Agropacto convidará o
secretário de Segurança
Pública do Estado (foto),
Delci Teixeira, à sua próxima
reunião para pedir ajuda.
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� HONÓRIO Pinheiro, presi-
dente da Confederação Na-
cional dos Dirigentes Lojis-
tas, Severino Ramalho Neto,
presidente da CDL de Fortale-
za, e Freitas Cordeiro, presi-
dente da Federação das
CDLs do Ceará, foram conta-
tados pelo presidente da Fe-

deração das Indústrias do
Ceará (Fiec), Beto Studart,
no sentido de todos se unam
em favor do grito do empre-
sariado do Nordeste contra
1) o aumento dos juros do
FNE, 2) a paralisia da econo-
mia e 3) a crise política que
impede qualquer solução.

LivreMercado

II

�Anvisa, Ibama e Mapa -
responsáveis pela análise e
registro dos agroquímicos
usados contra pragas e
doenças da agricultura -
celebrarão, no dia 1º de
março, acordo por meio do
qual acelerarão o trâmite
dos processos. Hoje, a
lenta avaliação de novos
produtos para a defesa
vegetal - com processos

que se arrastam de 5 a 8
anos - é um dos principais
entraves apontados pelo
setor produtivo rural. Há
uma novidade: o CNPQ
fornecerá mão de obra
técnica para avaliação dos
agroquímicos. Luís Rangel,
secretário de Defesa do
Mapa, diz que o orçamento
será um pouco onerado,
mas será bom o resultado.

Agroquímicos:umacordo

�Principal polo moveleiro
do Ceará, a sede municipal
de Marco, no Norte do
Estado, tem 28 indústrias
de móveis em atividade, as
quais consomem, por mês,
1 mil m³ de madeira nobre,
quase toda importada da
amazônia, principalmente
do Estado do Pará. Para a
Secretaria de Agricultura,
Pesca e Aquicultura
(Seapa), é possível - no
médio prazo - fazer do
Ceará um produtor de

madeira nobre. O passo
inicial nesse sentido será
um seminário que a Seapa
promoverá terça-feira, em
Fortaleza, para conhecer o
resultado de pesquisas que
a Embrapa faz em Marco
desde 2009 com várias
espécies de árvores, entre
as quais o mogno africano
e a acácia mangium. São
plantios pré-comerciais
com ótimos resultados, diz
o subsecretário da Seapa,
Euvaldo Bringel, otimista.

Cearáinvestenamadeira

ANGOLA CABLE DAY

69,1 PONTOS

OCEOdaAngolaCables,
responsávelpelo
empreendimento,
faloudasoportunidades
paraalunosdaUnifor

Odata center da

Angola Cables é parte

de umprojeto orçado

emUS$300milhões

que inclui ainda dois

cabos submarinos

de fibra ótica

Ruim

Rio. O Índice de Confiança do
Comércio (Icom) subiu 0,7 pon-
to em fevereiro deste ano, atin-
gindo 69,1 pontos, o maior nível
desde os 69,3 pontos de agosto
de2015.Oindicadorfoidivulga-
do ontem pelo Instituto Brasilei-
rodeEconomia(Ibre),daFunda-
ção Getúlio Vargas (FGV), que,
no entanto, vê “acomodação da
confiança do comércio em um
patamar historicamente baixo”.

Segundo a FGV, a alta da con-
fiança do comércio em fevereiro
atingiu apenas 4 dos 13 princi-
pais segmentos pesquisados.
Ainda na avaliação da entidade,
em termos de horizonte de tem-
po dos quesitos da pesquisa, a
melhora de fevereiro também
foi concentrada, com o Índice de
Expectativas subindo 2,1 pontos
e indo a 75,3 pontos.

O Índice de Situação Atual,
que retrata a percepção dos em-
presáriosemrelaçãoao momen-
to atual, caiu 0,7 ponto em rela-
ção ao mês anterior, após subir
3,6 pontos em janeiro.

Otimismo
Os dados divulgados pela FGV
indicam, ainda, que o quesito
quemaiscontribuiuparaoavan-
ço do Índice de Expectativa do
Comércio foi o que capta o grau
de otimismo com as vendas pre-
vistas para os próximos três me-
ses, que chegou a crescer 4 pon-
tos, atingindo 76,5 pontos em
fevereiro.

Jáamaiorcontribuiçãoparaa
queda do Índice de Situação
AtualdoComércioveiodoquesi-
to que mede o grau de satisfação
com o volume atual da deman-
da, que caiu 0,9 ponto em rela-
ção ao mês anterior, alcançando
65pontos. Para a edição de feve-
reiro do Índice de Confiança do
Comércio, a FGV coletou infor-
mações junto a 1.219 empresas
nos primeiros 23 dias deste mês.

G

Confiança do
comércio tem
maior nível
desde agosto

Subsídio

BomA

A empresa de telecomunicações
Angola Cables está recrutando
pessoal para trabalhar em sua
unidadededatacenteremForta-
leza.Oempreendimento,quese-
rá construído na Praia do Futu-
ro,deverá iniciar suas operações
em 2017. Segundo o CEO da
empresa angolana, António Nu-
nes, o data center irá oferecer
cerca de 30 empregos diretos e
até 300 indiretos. “Estamos aqui
àprocuradepessoasdetalento”,
disse, ontem, durante o Angola
Cable Day, evento que apresen-
tou o projeto aos alunos dos cur-
sosdeEngenhariadaUniversida-
de de Fortaleza (Unifor).

O coordenador do curso de
Engenharia de Telecomunica-
ções da Unifor, Wellington Bri-
to, destacou que o empreendi-
mento irá proporcionar a cria-
çãode empregos qualificados na
Capital. Durante a apresenta-
ção, António Nunes disse que a
escolha de Fortaleza para rece-
ber o equipamento se deu, den-
tre outros fatores, pelo alto nível
dos estudantes cearenses em
áreas relacionadas à Engenha-
ria. De acordo com Nunes, as

vagas são destinadas, sobretu-
do, às áreas de Engenharia de
Telecomunicações, Engenha-
rias Civil e Elétrica, dentre ou-
tras. Também haverá oportuni-
dades de estágio.

Obras
Segundo António Nunes, as
obrasdodatacenterestãoprevis-
tas para começar “em breve” e
terão duração de oito a dez me-
ses. “O que temos em mente é
que o data center fique pronto
nofim desteano. Assimqueficar
pronto,nósiremosiniciaraativi-
dade comercial o mais rapida-
mente possível. Na fase inicial,

vamos oferecer serviços de co-
nectividadeinternacional, dein-
ternet para empresas e de co-lo-
cation (hospedagem de servido-
res). Futuramente, vamos ofere-
cer todos os serviços que se pres-

tam dentro de um data center”,
contou Nunes.

Cabossubmarinos
OdatacenterdaAngolaCables é
parte de um projeto orçado em
US$ 300 milhões que inclui ain-
da dois cabos submarinos de fi-
braóticaparatransmissãodeda-
dos.UmligaráLuanda,emAngo-
la, a Fortaleza, sendo o primeiro
cabo submarino de telecomuni-
cações instalado no Atlântico
Sul, ligando a África à América
do Sul, e outro fará a ligação
entre Fortaleza e Miami (EUA).

Chamado de SACS (South
Atlantic Cable System), o cabo
que ligará Fortaleza à África terá
6.165quilômetrosde extensão e
capacidade de comunicação de
40 terabytes por segundo
(Tbps), sendo 100% financiado
pela Angola Cables. Já o cabo
que fará a ligação com os EUA
contará com investimentos do
Google, Antel, Algar Telecom,
além da Angola Cables. Batiza-
do de Monet, o equipamento li-
gará Miami, Fortaleza e Santos
(SP), com capacidade de comu-
nicação de 60 Tbps, e possuirá
mais de 10 mil quilômetros.
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Data center projeta
gerar até300vagas

Foramparalisadas -eninguém

disseaindaporque-asobrasde

duplicaçãodaCE-05.Porcausa

dasúltimaschuvas,deteriorou

umapartedaterraplenagem

ondeoserviçoeraexecutado.
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SegundooCEO daAngolaCables,AntónioNunes,oníveldos estudantesdoCeará

pesounaescolhadeFortalezaparareceberoequipamentoFOTO: NAH JEREISSATI

FlávioSabóya,presidenteda

FederaçãodaAgriculturado

Ceará,pediuàministraKátia

Abreuavoltadosubsídiodo

milho.Por faltaechuva,quemo

plantoupoderáperder tudo.
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