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A Copa do Mundo de 2014, 
realizada no Brasil e vencida 
pela Alemanha, impulsionou 
as atividades, direta e indire-
tamente, ligadas ao esporte, 
no ano de sua realização – au-
mentando a receita operacional 
líquida, a massa salarial e o nú-
mero de pessoal ocupado no 
setor de serviços no País. No 
Ceará, a receita bruta foi de R$ 
26,53 bilhões, correspondendo 
a 16% de participação no total 
do Nordeste – sendo o terceiro 
atrás da Bahia (33%) e de Per-
nambuco (22%). A constatação 
é da Pesquisa Anual de Servi-
ços (PAS) 2014, divulgada on-
tem, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
que analisa a estrutura pro-
dutiva do setor de serviços 
não financeiros no País.

O Estado também está em 
terceiro em número de empre-
sas (24.068) – igualmente atrás 
da Bahia (50.661) e Pernam-
buco (28.212), assim como em 
contingente de trabalhadores 
ocupados em serviços (352.836 
pessoas) até o dia 31 de dezem-
bro de 2014. A receita bruta das 
empresas dedicadas às ativi-
dades culturais, recreativas e 
desportivas mostrou a maior 
variação real anual, entre 
todas as atividades do setor 
de serviços, principalmente 
nas regiões Nordeste, onde o 
crescimento chegou a 37,8%; 
Sul (20,2%); e Norte (18%).

O levantamento confirmou 
que, em 2014, a região Sudeste 
continuou predominando nas 
atividades de serviços, respon-
dendo pelas maiores parcelas 
da receita bruta, de R$ 1 trilhão 
(64,9%), das remunerações que 
totalizaram R$ 188,9 bilhões 
(65,2%), e do pessoal ocupa-
do: 7,6 milhões de pessoas 
(58,4%). Entre as unidades da 
federação, Roraima mostrou a 
maior taxa de crescimento real 
(20,3%) da receita bruta dos 
Serviços. Outro destaque foi 
São Paulo, onde a receita bruta 
cresceu 5,7%, dando a maior 
contribuição (2,4%) para a 
taxa de crescimento da recei-
ta do setor no País (6,5%).

Destaques
Entre os principais des-

taques da publicação, há a 
constatação de que, em 2014, 
o País tinha cerca de 1,3 mi-
lhão de empresas de serviços 
não financeiros, que totaliza-
ram R$ 1,4 trilhão em recei-
ta operacional líquida e R$ 
842,1 bilhões em valor adi-
cionado. Essas empresas ocu-
param 13 milhões de pessoas 
e pagaram R$ 289,7 bilhões 
em remunerações. A produti-
vidade (divisão do valor adi-
cionado pelo total de ocupa-
dos) média dessas empresas 
chegou a R$ 64,01 milhão.

O segmento que deu a 
maior contribuição para o 
crescimento de 8% na massa 
salarial foi o de serviços pro-
fissionais, administrativos 
e complementares, que, ao 
crescer 7,6%, contribuiu com 
2,8 pontos percentuais para 
a expansão da massa. Ainda 
sobre a expansão de 8% da 
massa salarial, as três ativi-
dades que mais contribuíram 
para esta variação (todas com 
1,1 ponto percentual) foram 
serviços de alimentação (im-
pactados pelo aumento de 
contratações para a Copa); tec-
nologia de informação (pela 
entrada de novas empresas no 
mercado); e transporte rodo-
viário de cargas (com a safra 
recorde de grãos em 2014).

A pesquisa constatou que, 
em relação a 2013, oito das 35 
subdivisões dos serviços mos-

traram queda no número de 
pessoas ocupadas em 2014, 
com destaque para teleco-
municações (8%), agências de 
viagem, operadores turísti-
cos e outros serviços de tu-
rismo (7,5%) e manutenção e 
reparação de objetos pessoais 
e domésticos -6,6%).

Aumentos
Os dados indicam também 

que as empresas com 20 ou 
mais pessoas ocupadas, mes-
mo reunindo apenas 5,4% do 
total das companhias de servi-
ços, geraram 76,1% da receita 
operacional líquida do setor 
(R$ 1,1 trilhão). As empresas 
deste segmento também fo-
ram responsáveis por 70,6% 
do valor adicionado (R$ 594,4 
bilhões), 78,9% dos salários re-
tirados e outras remunerações 
(R$ 228,6 bilhões) e 65,2% do 
pessoal ocupado (8,5 milhões 
de pessoas) do setor.

Entre 2013 e 2014, a recei-
ta do setor de serviços teve 
crescimento real de 6,5%, em 
termos reais, isto é, já descon-
tados os efeitos da inflação, en-
quanto a massa salarial expan-
diu 8% e o número de pessoas 
ocupadas, 4,5%. A maior con-
tribuição para este crescimen-
to de 6,5% da receita do setor 
foi dado pelo setor de trans-
portes, serviços auxiliares aos 
transportes e Correio, com ex-
pansão de 10,7% no período.

Receita bruta de serviços
soma R$ 26,53 bi no Ceará
Empresas culturais, recreativas e desportivas foram as mais beneficiadas 
com a Copa do Mundo, terceira melhor participação do Nordeste, em 2014

Aprendizes O CIEE está com duas mil vagas abertas para o programa Aprendiz Legal, em todo o País, 
são voltadas a jovens com idade entre 14 e 24 anos que tenham concluído ou estejam cursando o 
ensino fundamental ou médio. Os interessados devem acessar o site da instituição: www.ciee.org.br.
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Expectativa é produzir mais de mil pares de sapatos por dia
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Fusões e aquisições
O mercado de compra e venda de participações de em-

presas no Brasil voltará a ganhar tração de forma gradual, 
segundo previu a Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais – Anbima. “Não vamos 
voltar aos níveis de 2014 tão rápido”, disse em teleconferên-
cia com jornalistas o presidente do comitê de Fusões e Aqui-
sições da Anbima, Ubiratan Machado. Segundo ele, “o pior 
ficou para trás e temos otimismo cauteloso, mas não vai ter 
um movimento tão forte de uma hora para outra”. Na pri-
meira metade de 2014, as operações anunciadas envolvendo 
empresas do país movimentaram 70 bilhões de reais. A An-
bima divulgou mais cedo que os anúncios de fusões e aqui-
sições no primeiro semestre, incluindo ofertas de aquisições 
de ações e reestruturações societárias, somaram 57 bilhões 
de reais no país, alta de 128 por cento ante mesma etapa de 
2015. O número de operações caiu de 50 para 38 na mesma 
comparação. De acordo com Machado, setores como o fi-
nanceiro, de óleo e gás e de energia elétrica, que lideraram 
o movimento de fusões e aquisições no primeiro semestre, 
devem continuar sendo os destaques.

Biblioteca
A biblioteca mais antiga 

do mundo está perto de 
reabrir. Fica na cidade de 
Fez, no Marrocos.

Mariana
Tribunal de Contas 

da União vê omissão em 
tragédia de Mariana. O 
Departamento Nacional 
de Produção Mineral 
foi “falho e omisso” ao 
fiscalizar a segurança 
das barragens brasileiras, 
contribuindo para a tragédia 
de Mariana, em Minas 
Gerais, em novembro do 
ano passado. A conclusão 
consta em relatório sigiloso 
da área técnica do TCU. O 
documento aponta que a 
autarquia não foi capaz de 
garantir a implementação, 
pela mineradora Samarco, 
dos padrões exigidos 
pela Política Nacional de 
Segurança de Barragens, em 
vigor desde 2010.

Reforço
O Tribunal Superior 

Eleitoral autorizou o envio 
das Forças Federais a 
municípios de oito Estados, 
para garantir a segurança 
das eleições municipais. 
O Ceará não está no rol 
dos estados com reforço 
das forças federais para as 
eleições. Serão enviados 
soldados para o Rio de 
Janeiro, Mato Grosso, 
Alagoas, Rio Grande do 
Norte, Tocantins, Mato 
Grosso do Sul, Acre e Pará. 

Serviços
O pessoal ocupado 

no setor de Serviços teve 
aumento de 4,5% em 2014 
em relação ao ano anterior, 
segundo a Pesquisa Anual 
de Serviços divulgada 
ontem pelo IBGE. No 
mesmo período, a receita 
operacional líquida cresceu 
6,5% e a massa salarial, 8%, 
ambas em termos reais.

Dólares
A entrada de dólares 

no país superou a retirada 
de divisas em US$ 1,74 
bilhão na semana passada, 

segundo o Banco Central. 
O resultado eleva o volume 
de recursos que entrou no 
país, na parcial deste mês 
até a última sexta-feira, 
para US$ 2,39 bilhões. 
Entretanto, no acumulado 
deste ano, também, até 
a última sexta-feira foi 
registrada mais saída do que 
entrada de recursos no País. 
Neste período, US$ 7,82 
bilhões saíram da economia 
brasileira. No mesmo 
período do ano passado, o 
país registrou movimento 
oposto: a entrada de dólares 
superou as retiradas em US$ 
10,89 bilhões.

OLX
O brasileiro está 

recorrendo cada vez 
mais aos mercados de 
classificados online, na hora 
de fazer compras. O site 
OLX, dedicado a produtos 
de segunda mão, vendeu nos 
primeiros 7 meses do ano, 
63 bilhões de reais. O valor é 
quase igual ao ano passado. 
Em 2015 foram 70 bilhões.

Sólidos
No próximo dia 26, 

segunda-feira, as definições 
dos cenários para os serviços 
de gestão em resíduos 
sólidos no Ceará serão 
apresentadas aos técnicos 
da Agência Reguladora 
de Serviços Públicos 
Delegados do Ceará. 
Esses serão os primeiros 
resultados sobre os estudos 
que envolvem a regulação 
dos serviços e que estão 
sob a responsabilidade da 
empresa portuguesa RPG 
Consultoria, contratada 
pela Agência especialmente 
para esse levantamento. No 
encontro, também serão 
discutidas as próximas 
ações. A pesquisa faz parte 
do projeto de assistência 
técnica da Arce na área 
de qualidade da água e 
conta com a participação 
do Comitê do Projeto de 
Apoio ao Crescimento 
Econômico com Redução 
das Desigualdades e 
Sustentabilidade Ambiental 
do Estado do Ceará.

Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com
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CRISLEY CAVALCANTE
Especial para O Estado

A cidade de Ubajara, na 
Serra da Ibiapaba, deve abri-
gar um grande empreendi-
mento. A fábrica de calçados 
GNC, com sede em Sapiran-
ga, no Rio Grande do Sul, 
avança os estudos para a ins-
talação de um polo industrial 
no Ceará. A novidade deve 
gerar mais de 350 empregos 
diretos e indiretos na região 
serrana, movimentar a eco-
nomia local e impactar os 
investimentos financeiros da 
Serra, que possui população 
estimada em quase 400 mil 
habitantes. A expectativa, 
segundo o diretor comercial 
da empresa, Cláver Brito, é 
implantar uma unidade para 
produzir mais de mil pares de 
sapatos por dia. “O País estava 
vivendo um momento de tur-
bulência política e financeira 
muito grande. Agora, como 
esse momento está passando, 
esperamos dar continuidade 
ao projeto”, afirmou.

Se tudo sair como está sen-
do planejado, a previsão da 
empresa é que a fábrica seja 
instalada ainda em 2017. Em 
janeiro deste ano, o diretor 

da GNC esteve em Ubajara, 
a convite do Executivo muni-
cipal, para conhecer a região 
e visitar os terrenos para as 
futuras instalações da fábrica. 
“A cidade é bem agradável, 
o clima é muito bom, então 
acreditamos que os estudos 
estão sendo bem encaminha-
dos, pois será bom para a em-
presa e para a região”, disse. 
Ubajara saiu na frente e ga-
nhou a concorrência de mu-
nicípios da Bahia, também 
visitados pelos empresários. 
“A empresa está com foco no 
Nordeste, pois não atendemos 
essa região e estamos buscan-
do expandir o mercado. Se 
tudo ocorrer como o espera-
do, o investimento na Serra 

da Ibiapaba será de R$ 2 mi-
lhões”, destacou Cláver Brito.

Contrapartida
Interessada em levar o 

empreendimento para a ci-
dade, a Prefeitura de Ubajara 
encaminhou para a Câmara 
Municipal um projeto para a 
instituição do Plano de De-
senvolvimento Econômico 
para o município. Segundo 
o documento, empresas de 
diversos ramos que queiram 
investir na região poderão ser 
beneficiadas com incentivos, 
desde que possuam domicílio 
fiscal na cidade. O Projeto de 
Lei foi aprovado pelo Legis-
lativo, no último dia 16 de 
setembro, e já foi sanciona-

do pelo gestor municipal.
O município poderá tor-

nar as empresas isentas do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), Imposto So-
bre Serviços (ISS), entre ou-
tros benefícios e incentivos. 
Além disso, o projeto prevê 
o pagamento de aluguel de 
imóveis pelo município, no 
valor de até R$ 40 mil por dez 
anos. A iniciativa poderá ser 
renovada pelo mesmo perí-
odo, desde que o empreen-
dimento gere, pelo menos, 
200 empregos para a região. 
“A parceria com a Prefeitu-
ra está sendo muito boa. O 
município tem se mostrado 
interessado, e os incentivos 
facilitam para o empreen-
dedor que quer investir e 
expandir seus negócios”, 
ressaltou o diretor da GNC.

Dentro da parceria com o 
Governo do Estado e o mu-
nicípio, será ofertado treina-
mento de mão de obra pelo 
período de seis meses para 
qualificar trabalhadores. 
Como parte das negocia-
ções, à Prefeitura de Uba-
jara também caberá a cons-
trução do pavilhão, com as 
instalações necessárias para 
receber o maquinário. 

Ubajara deve receber polo calçadista
Polo manufatureiro deverá gerar 350 empregos diretos e indiretos
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Estado também 
está em terceiro 
em número 
de empresas 
(24.068) – 
igualmente 
atrás da Bahia 
(50.661) e 
Pernambuco 
(28.212)

JEREISSATI SERVIÇO REGISTRAL
RUA MAJOR FACUNDO, 709 - CENTRO - FONE: 3231.2353

EDITAIS DE CASAMENTO
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes; 
68486 - Manuel Ferreira de Lima e Rosilene Muniz de Sousa; 68487 - 
Marcos Leandro Barbosa Lira e Martinha dos Santos Rodrigues; 68488 
- Roberto Douglas dos Santos e Joyce Mara da Silva; 68489 - Luwesley 
Saboia Viana e Maria Rebeca Silva Freitas; 68490 - Antonio Marcos da 
Silva Oliveira e Aline Pedrosa dos Santos; 68491 - João Gabriel dos San-
tos Silva e Juliane Moreira de Araujo; 68492 - Nayana Ribeiro Mendes 
Pinheiro e Isabel do ò Rosas; 68493 - Marcelo de Castro Monte e Mile-
na Claudia Teixeira Bastos; 68494 - Rafael Eduardo Pessoa e Andressa 
Santos Ribeiro; 68495 - Tacredo Augusto Queiroz Ferreira e Vanessa 
de Andrade Pereira; 68496 - Johnny Eduardo Clemente Tabosa e Laura 
Emanuela Silva Sousa.

Fortaleza, 20 de setembro de 2016
Maria de Salete Jereissati de Araújo

SERVIÇO REGISTRAL DE MESSEJANA
Rua Cel. Joaquim Bezerra, no 79
FONE: 3229.1911 e 3474.0510

EDITAL DE CASAMENTO
Faço saber que pretendem casar-se neste CARTÓRIO, (as)(os) nubentes:
26.514 – Rafael Estefanio Siqueira Prado e Karine de Lima Holanda Caval-
cante. 26.515 – Rodolfo Enrique Gomes Gonzales e Elayne Rocha Adeo-
dato Andrade. 26.516 – Willamy Vitoriano e Reginalda da Silva. 26.517 
– Francisco Renan Pereira Chaves e Liana Gomes da Silva. 26.518 – Fran-
cisco Morais Oliveira e Aurizete Pinto de Morais. 26.519 – Samuel Mon-
teiro da Silva e Gisele Gonçalves da Silva. 26.520 – Antonio dos Santos 
Evangelista e Alessandra Silva. 26.521 – Edegar de Lemos Dias e Marli 
Aparecida Lopes Dias. 26.522 – Carlos Eduardo dos Santos Sousa e Nadia 
Bernardo da Silva. 26.523 – Alexandre José dos Santos e Jurdecarlene 
Felix de Sousa. 26.524 – Jose Josivan Paiva de Souza e Raquele Rodri-
gues Batista. 26.525 – Estacio Ferreira da Silva e Rafaela Keyla Gomes da 
Silva. 26.526 – Francisco Rogerio Lino de Souza e Francisca Maria Santos 
Almeida. 26.527 – Luiz Carlos Anastacio da Silva e Tereza Freire da Silva. 
26.528 – Francisco Igor Silva do Nascimento e Jessica Cristine de Sousa 
Melo Oliveira. 26.529 – Elias Moreira da Silva e Kamilla do Espirito Santo 
Rodrigues. 26.530 – Antonio de Oliveira da Silva e Maria Mairte Ferreira 
de Sousa. 26.531 – José Diocelio Ricardo Linhares e Helena Lucia Pracia-
no Carneiro. 26.532 – Fabio Freire de Sousa e Antonia Marcelina Gomes. 
26.533 – Renato Morais Assis e Caroline Moura do Nascimento. 26.534 
– Carlos Henrique de Sousa Carvalho e Ana Claudia Gonçalves de Aguiar. 
26. 535 – Francisco Fabio de Souza Silva e Lilian Lima Cruz.

Messejana, 21 de SETEMBRO de 2016
Bela SILVANA MARY FARIAS GOMES

OFICIAL

CARTÓRIO V. MORAES
REGISTRO CIVIL DA 3a ZONA - FORTALEZA - CEARÁ

Rua Castro e Silva, 97-101 - Centro
Fones: 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se os nubentes:
13.297 - Estonio de Sousa Pereira e Karine Peixoto do Nascimento. 13.298 
- Jose Estenio de Sousa Pereira e Cicera Sousa de Araujo. 13.299 - Anto-
nio Walyson Capistrano Silveira e Allyne da Silva Correia. 13.300 - Jean 
Pereira da Silva e Silvanise do Nascimento Sousa. 13.301 - Carlos Ricardo 
Fernandes da Silva e Geslane Rochely de Araujo

Fortaleza-CE, 21 de Setembro de 2016
Tayane Maria Agostinho da Silva

Escrevente

Publicação no Jornal O Estado em 22.09.2016
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

Rua Major Facundo, 705 - Centro - Fortaleza - CE - 3226.8330 - 3221.3838
EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
No 26512 - Felipe da Silva Lopes e Hadrya da Silva Vieira. No 26513 - 
Ednardo Lourenço Galdino e Maria Rosangila Araujo. No 26514 - Daniel 
Maycon Rios Nobrega e Myrna Sobral Ramos.   No 26515 - José Mario 
Ferreira Diogo e Rosélia Ferreira Dias.

Fortaleza, 21 de Setembro de 2016
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada


