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Lojistas
�O último “Cenários do
Varejo”, promovido pela
CDL Fortaleza na semana
passada, ultrapassou todas
as melhores expectativas.
Mais de mil empresários do
comércio da capital e interior
lotaram o teatro do RioMar.
Os lojistas amadureceram.

IPM
� Novo superintendente no
Instituto de Previdência do
Município. Trata-se do
economista Vicente Férrer,
que foi secretário da
Controladoria e Ouvidoria
Geral do Município. Missão
dele: manter superavitária a
Previdência Municipal.

Enchente
�Boa medida da Cogerh:
usa bombas da elevatória do
Eixão das Águas em Morada
Nova - a jusante do açude
Banabuiú - para injetar 5,3
m³ de água para Fortaleza
puxados da enchente do rio
homônimo. Toda essa água
iria perder-se no oceano.

Multada
� Foi reduzida de R$ 6,5
milhões para R$ 5,7 milhões
a multa que a Aneel impôs à
Enel (ex-Coelce). A multa é
resultado de inspeção feita
pela Arce, que apurou 12
itens de conflito com o Plano
de Universalização de
Energia e o Luz para Todos.

Energia
� Perde tempo o governo do
Ceará, que ainda não buscou
dinheiro do Programa de
Eficiência Energética da
Aneel. Ele tem recursos para,
por exemplo, a instalação de
mini-projetos de usinas de
geração de energia solar em
residências. A subsecretaria
de Energia da Seinfra pode
mover-se nesse sentido.
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� COMO está, não vai pas-
sar a proposta de Reforma da
Previdência encaminhada ao
Congresso pelo governo do
presidente Michel Temer. O
excesso de gordura que ela
contém foi de propósito inse-
rida para facilitar as negocia-
ções em torno do essencial. E

o essencial é a idade mínima
para a aposentadoria - 65
anos para homens e mulhe-
res. A base do governo já ra-
chou e, agora, o que parecia
fácil será difícil: aprovar a
reforma ainda neste semes-
tre. Sem contar o que revela-
rá a delação da Odebrecht.

LivreMercado

II

�Por que um fundo de
investimentos dos EUA -
dedicado prioritariamente
à aplicação de capitais na
agricultura - está disposto
a investir em uma empresa
cearense de fruticultura,
da qual quer tornar-se
sócia? A resposta é fácil:
porque a produção de
frutas de clima tropical -
feita sob tecnologias de

ponta - é, na agricultura
irrigada, o setor que mais
cresce. Maior produtora
brasileira e ainda maior
exportadora mundial de
melão, a Agrícola Famosa -
com sede em Fortaleza - é o
alvo do interesse de um
fundo norte-americano de
ativos privados. Nos EUA,
Europa e Ásia, o consumo
de frutas só faz crescer.

Interessenafrutatropical

�Tanto faz o PSDB quanto
o PT, ou o PMDB, ou o PP,
ou o PDT, ou o PTB, eles
todos têm algo em comum
- o interesse pelos cargos
que movimentem dinheiro
nas empresas estatais. A
vice-presidência de Fundos
de Governo e Loterias da
Caixa Econômica Federal,
por exemplo, é posição
muito disputada a que se
engalfinham deputados e
senadores de todos os
partidos. A intenção deles

é exclusivamente - como
revelam as delações da
Lava Jato - usar o cargo
com o fim de pressionar os
grandes clientes do banco
a pagarem propina em
troca das liberações de
recursos. Foi assim na
Petrobras, na Eletrobrás e
na Nuclebrás. Na Petrobras
a indicação de políticos à
sua diretoria foi proibida.
Deveria sê-lo também na
Eletrobrás, Nuclebrás, BB,
Chesf, BNDES, CEF etc etc

Asestataiseacorrupção

PARA O CARNAVAL

Setortambémaposta
emofertaseações
promocionaispara
atrairoconsumidore
faturarmaisnoperíodo
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Castanhão

EXPANSÃO

Mais5cidadesdoCE
recebem4GdaClaro
� A Claro expandiu sua rede
4G no Ceará para mais cinco
cidades: Amontada, Iguatu,
Tianguá, Horizonte e
Canindé. Com isso, a
cobertura de quarta geração
da operadora já beneficia 19
municípios no Estado. Além
das já mencionadas, também
têm 4G da Claro as cidades
de Fortaleza, Aracoiaba,
Barro, Bela Cruz, Caucaia,
Crato, Ibaretama, Itapipoca,
Itapiúna, Juazeiro do Norte,
Maracanaú, Maranguape,
Morrinhos e Sobral.

INTERCÂMBIO

BNBlevarástartups
paraconhecer Israel
� O BNB levará três startups
da Região para intercâmbio
de uma semana em Israel,
país considerado polo
mundial de inovação. Serão
selecionados projetos que
foquem uso eficiente e reúso
de água, cidades inteligentes
e uma terceira iniciativa de
tema livre, definidos por
chamada pública, com
inscrições abertas. Os
interessados podem se
inscrever até 3 de março no
site hubine.bnb.gov.br.

PROGRAMA

Fortalezarecebe
açãoparaovarejo
� A Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas do
Ceará recebe hoje (21), às
8h30, recebe o 1º evento do
Programa Nacional de
Desenvolvimento do Varejo,
parceria da Confederação
Nacional de Dirigentes
Lojistas com o Sebrae.
Lançado em 2016, o
convênio busca melhorar o
ambiente de negócios e
acelerar o varejista.

DIZ FEBRABAN

Bancos fecham
duranteo feriado
� As agências bancárias
estarão fechadas para
atendimento ao público na
segunda-feira (27/2) e na
terça-feira (28/2) de
Carnaval. Já na quarta-feira
de cinzas (1º de março), os
bancos abrirão ao meio-dia,
segundo informações do site
da Febraban (Federação
Brasileira de Bancos). A
população pode utilizar os
canais eletrônicos e
correspondentes para o
pagamento das contas.

3ª SEMANA

Balança: superávit
deUS$1,249bilhão
� A balança comercial
brasileira registrou superávit
de US$ 1,249 bilhão na
terceira semana de fevereiro
(13 a 17), segundo divulgou
ontem o Ministério da
Indústria, Comércio Exterior
e Serviços. As exportações
somaram US$ 4,274 bilhões
e as importações totalizaram
US$ 3,025 bilhões.

Bom

Opacote será

discutido hoje

pelosministérios

da Fazenda, Turismo

ePlanejamento,

sob a coordenação

daCasa Civil

A

São Paulo. O presidente Mi-
chel Temer recebeu duas cartas
poderosas contra o pacote de tu-
rismo em gestação no governo:
uma do Itamaraty, contra a sus-
pensão de vistos de turistas, e
outra de 15 representantes de
entidades,encabeçadospelopre-
sidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), Robson
Andrade, condenando a inten-
çãode financiarcom recursosdo
Sebraeumanovaagênciadepro-
moção do turismo voltada para
oexterior.ComonomedeAgên-
cia Brasileira de Promoção do
Turismo(Abratur),elaseriacria-
da a partir da atual Embratur.

O pacote de turismo será dis-
cutido hoje, em Brasília, pelos
ministériosdaFazenda,Planeja-
mento e Turismo, sob a coorde-
nação da Casa Civil. Foram con-

vidados o ministro José Serra
(Relações Exteriores) e o presi-
dente do Sebrae nacional, Gui-
lherme Afif Domingos.

Na carta contra o desvio de
recursos, as entidades adver-
tem: “Fica claro que a ideia de
subtrair recursos do orçamento
do Sebrae para estimular o de-
senvolvimento do segmento tu-
rismo,casoimplementada,com-

prometerá seriamente o papel
exercido pela entidade”.

Asentidadesempresariaisale-
gam que o Sebrae já atende 225
mil empresas de turismo, segun-
do dados de 2016, e que, para
2017, estão previstos 149 proje-
tos, com investimentos diretos
de R$ 78 milhões no setor.

Vistos
JáoItamaratyeSerrasãocontrá-
rios à suspensão de exigência de
vistos para turistas dos EUA, Ca-
nadá, Austrália e Japão, por dois
anos, como forma de atrair visi-
tantes desses países, que ficam
em média de 18 a 23 dias no
Brasil e são os que mais gastam,
per capita, por dia: US$ 64,59
(australianos),US$62,39(ame-
ricanos), US$ 49,50 (japoneses)
e US$ 48,38 (canadenses).

Após um pré-Carnaval animado
na Capital, os supermercados
aguardam pela alta no volume
das vendas de bebidas a partir
desta quarta-feira (22), sinaliza
o vice-presidente da Associação
Cearense de Supermercados
(Acesu), Nidovando Pinheiro.
Para este ano, a expectativa é
tímida, “entre 2% e 5% de acrés-
cimoemrelaçãoaoanopassado.
Com mais saída para a cerveja,
que é mais acessível e prática
para o folião”, avalia Pinheiro.

Além da cerveja, o vice-presi-
dente da Acesu destaca o whisky
entre as opções preferidaspara a
festa. Entre as ações dos super-
mercados para atrair os clientes
nesta época do ano está o leve
três e pague dois. “Isto estimula
as vendas”, diz Pinheiro. Em ge-
ral,ospreçosde cervejasseman-
tiveram e das bebidas quentes
tiveram aumento em torno de
20%, de acordo com a Acesu.

Namédia
O Mercadinhos São Luiz espera
um acréscimo de 15% no volu-
me de vendas de bebidas, princi-
palmente em cervejas, vodcas e
aguardentes. “Ainda não temos
os números (deste Carnaval),
pois o comportamento de com-

pras é muito na própria semana
da festa”, informa a diretora de
Marketing do Mercadinhos São
Luiz, Joana Ramalho.

Este crescimento esperado é
semelhanteaode2016.Nosúlti-
mos anos, o aumento no volume
decomprasdestesitenstemesta-
do em torno deste número. En-
tre as ações para atrair os consu-
midoresestáapromoçãodebebi-
das diferenciadas como as da ca-
chaças premium, da Cachaçaria
São Luiz e Aperol.

Estoque
O Extra e o Pão de Açúcar já
garantiram os estoques para o
feriado carnavalesco e acredi-
tam num incremento considerá-
velnascategoriasdebebidasmis-
tas e aperitivos.

A expectativa é um aumento
de 30% nas vendas em relação a
2016. Para as cervejas, as redes
projetam juntas uma elevação
de 18% nas pilsen, premium e
especiais.

Para o diretor comercial de
Líquida das redes Extra e Pão de
Açúcar, Luiz Antônio Torres, a
data será importante já que os
clientes costumam se progra-
mar para suas viagens e come-
çam a comprar os itens. “Neste
ano, investimos fortemente em
oferecer um mix completo de
produtosaosnossosconsumido-
res e garantir ofertas atrativas
para que eles realizem ótimas
compras”, afirma.

As redes também esperam
um aumento de vendas nas vod-
cas de 20%. Na seção de
whiskies, o aumento esperado é
de 10%. Com o crescimento es-

perado para o destilado aumen-
tam também as expectativas pa-
ra a venda de energéticos. As
bandeiras apostam em 20% a
mais em relaçãoao ano passado.

Atacarejo
Uma opção para quem vai com-
praremmaiorquantidadesãoos
estabelecidos conhecidos como
“atacarejos que oferecem preços
de atacado e varejo no mesmo
local. Para este Carnaval, o Assaí
aposta em cervejas premium e
bebidas mistas e estima um cres-
cimentode 40%e20% decresci-
mento, respectivamente, na
comparaçãocomoanopassado.

As cervejas tradicionais tam-
bém devem ter alta de 20% no
período, pois tanto pequenos e
médios comerciantes se abaste-
cem, quanto os consumidores se
preparam para comprar. Segun-
do o Assaí, as vantagens de com-
prar em atacado são o principal
impulsionador desse crescimen-
to, já que, ao levar em maior
quantidade, o valor unitário do
produto fica menor.

Mudançasdogoverno federal
no turismo recebemcríticas
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