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Castelão
� Novidade: a parceria do
Governo do Estado com a
concessionária do estádio
Castelão sairá da Secretaria
dos Esportes e passará para a
Agência Reguladora dos
Serviços Públicos Delegados
do Ceará (Arce). Será uma
oportuna e correta medida.

Analfabetos
� César Ribeiro, secretário
de Desenvolvimento
Econômico do Ceará, deixou
surpresos empresários para
os quais transmitiu esta
informação: a agroindústria
do Estado dá emprego direto
hoje a 1,4 milhão de pessoas,
50% das quais analfabetas.
Saída: melhorar a educação.

GRANMARQUISE

Nofimdestemês,estará
prontooPortoFino,novoe
nobresalãodeeventosdo
hotelGranMarquise,para
150pessoas.Projetodo
arquitetoRacineMourão,o
salão já temgrandeagenda.

PaiNosso
� Deusmar Queirós (foto)
usou o celular para presidir,
sábado, 11, a inauguração de
sua primeira farmácia Pague
Menos na pernambucana
Palmares. Ao telefone, do
23º andar de um edifício
comercial da Aldeota, orou o
Pai Nosso, desejou sorte aos
funcionários, abençoou-os e
lhes prometeu uma visita.
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�Festa na Ibiapaba, onde
está a Cearosa Vegetais -
maior produtora cearense
de pimentões coloridos -
que acaba de receber da
Associação Brasileira de
Supermercados (Abras) o
Prêmio Rama, programa
que faz o rastreamento das
frutas, verduras e legumes
comercializados nas lojas

supermercadistas. Felizes
com o prêmio, os gaúchos
Paulo e Gabriela Selbach -
pai e filha, os donos da
empresa - informam: para
melhorar suas práticas na
pós colheita, a Cearosa já
embala individualmente
seus pimentões, “uma
exigência do consumidor”,
como explicam os Selbach.

�Há um mês na Secretaria
de Planejamento e Gestão
do Governo do Ceará, Maia
Júnior deu-se um desafio:
elaborar o “novo dever de
casa” para a administração
do Estado, que deve atrair
“as melhores cabeças” e
centrar foco na tecnologia
e no conhecimento. Há um
conjunto de desafios pela
frente, o maior dos quais é
o déficit de sua previdência
que neste 2017 alcançará
R$ 1,8 bilhão e, em 2018,

se nada for feito, R$ 2,3 bi.
Chovia sobre Fortaleza na
manhã de sábado passado,
quando Maia Júnior disse a
empresários que ele e sua
equipe desenham novo
modelo econômico e social
de gestão para o governo.
Nesse modelo, a academia,
de costas para o mercado
hoje, terá de readequar sua
pesquisa à necessidade
crescente da agropecuária
e indústria. “O Ceará quer
nova mudança”, ele diz.
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Brasília/Fortaleza. Todas
as agências da Caixa Econômi-
ca Federal abrirão duas horas
mais cedo na segunda e terça-
feira, dias 13 e 14, para o
saque do dinheiro das contas
inativas do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
Assim, trabalhadores que nas-
ceram nos meses de janeiro e
fevereiro começarão a ser
atendidos a partir das 9h no
início desta semana.

Após acompanhar os sa-
ques nas agências que abriram
no sábado (11) em todo o Bra-
sil, o presidente da Caixa, Gil-
berto Occhi, pede que interes-
sados em sacar o dinheiro le-
vem a carteira de trabalho e os
documentos que comprovem
a saída de empregos anterio-
res. Ao ser atendido em uma
das agências da Caixa, o traba-
lhador que tem conta ativa do
FGTS também poderá infor-

mar um número de telefone
celular para receber atualiza-
ções sobre o saldo mensalmen-
te. Assim, será possível confe-
rir se o empregador dele depo-
sita os recursos devidos.

Balanço
Obalançocom omovimento nas
agências no sábado deverá ser
divulgado pela Caixa nesta se-
gunda. Apenas na sexta passa-
da, primeiro dia de saques, fo-

ram atendidos 3,3 milhões de
pessoas, entre operações em
agências e transferências auto-
máticas. O número sinaliza que
69% dos 4,8 milhões de nasci-
dos em janeiro e fevereiro que
têm conta inativa já estavam
com o dinheiro no primeiro dia.

MovimentaçãonaCapital
Se o primeiro dia de saques de
contas inativas do FGTS foi tran-
quilo, o primeiro sábado de fun-
cionamento das agências para o
atendimento ao público relacio-
nadoaoFundofoibastantemovi-
mentadoemFortaleza.Ostraba-
lhadores lotaram as unidades,
mas não apenas para sacar o di-
nheiro. Muitas das pessoas ain-
da não sabem se tem ou não
direito ao recurso extra

DESSALINIZAÇÃO

Governo lançahoje
editalparausina
� O Governo do Ceará lança
hoje, às 9h, no auditório da
Companhia de Água e Esgoto
do Ceará (Cagece), o edital de
procedimento de
manifestação de interesse para
elaboração de estudo de uma
planta de dessalinização de
água marinha na Região
Metropolitana de Fortaleza.

egidioserpa@diariodonordeste.com.br

Agências da Caixa abrem
mais cedohoje e amanhã

MERCADO

Setordemotosvolta
aonívelde2004
� O mercado de motos caiu
26,5% em 2016 ante 2015.
“Foi a 1ª vez, desde 2004, que
o mercado ficou abaixo de 1
milhão de unidades”, diz
Marcos Fermanian, da
Abraciclo. Ante 2011, quando
o mercado de motos teve seu
auge, as vendas caíram 54%.

EM JANEIRO

Pequenosnegócios
gerammaisempregos
� As micro e pequenas
empresas foram as que mais
geraram empregos no 1º mês
de 2017. Enquanto os
pequenos negócios tiveram
um saldo positivo de 27,3 mil
contratações com carteira
assinada, as médias e grandes
fecharam 68,8 mil postos.

São Paulo. Quatro dos cinco
principais bancos brasileiros de
varejo –Banco do Brasil,Brades-
co, Itaú Unibanco e Santander –
já anunciaram as novas regras
parauso dorotativo docartãode
crédito. Antes do novo sistema
entrar em vigor, em 3 de abril, as
instituições financeiras correm
para comunicar as mudanças e
tirar dúvidas dos clientes. O pa-
gamentomínimodafaturapode-
rá incluir parte ou todo o saldo
do rotativo. Na prática, a depen-
der de um dos quatro bancos, o
valor ficará mais alto.

Apesardeasnovasregrasvisa-
rem a reduzir o juro pago pelo
cliente, órgãos de defesa do con-
sumidorcobrammaisclarezaso-
bre os novos padrões de cobran-
ça. O rotativo é acionado quan-
do o cliente paga qualquer valor
entre o mínimo da fatura e o
total. Antes, havia o risco de o
consumidor cair numa ciranda
dejuroseficarsuperendividado.
O juro do rotativo, de cerca de
500% ao ano, é hoje a mais cara
linha de crédito.

Agora, o Conselho Monetário
Nacional (CMN) determinou
um limite de uso do rotativo: 30
dias. Passado o período, haverá
uma migração automática para
o parcelado do cartão, que tam-

bém tem um juro alto, embora
menor do que o do rotativo. O
CMN não determinou como de-
ve funcionar o sistema e por isso
cada banco definiu um padrão
de cobrança próprio.

Jurosmenores
Comoousodorotativoserálimi-
tado, os bancos diminuíram a

taxa de juros desta modalidade.
Algumas instituições financei-
ras também baixaram o custo do
parcelado.

No Banco do Brasil, o primei-
ro a anunciar a nova regulamen-
tação, o cliente poderá parcelar
em 24 vezes o valor devido. É
possível também fazer o paga-
mento mínimo, composto de to-
do o saldo rotativo e de pelo
menos 15% dos novos gastos.

O Itaú Unibanco também co-
locouovalor integraldorotativo
no mínimo da fatura. Ou, se qui-
ser, o correntista do banco pode
quitar algum valor entre uma
parcela já calculada e o valor
mínimodafaturaparaentrarau-
tomaticamente no parcelado –
fixado em 12 vezes – a partir do
mês seguinte.

No BB e no Itaú, não há parce-
lamento em caso de pagamento
domínimo.Orestantefica“rota-
tivado” para o mês seguinte.

No Santander, o pagamento
mínimo passa a representar, ao
menos, 15% da soma entre o
saldoremanescentedomêsante-
rior e os novos gastos, se existi-
rem. O restante é automatica-
mente parcelado – de 4 a 18
vezes – na próxima fatura.

Também é possível, no San-
tander, quitar somente o saldo
do rotativo de uma vez, não en-
trando, assim, no parcelado.
Com exceção deste último deta-
lhe, o sistema do Bradesco, que
usaparcelamentoem12vezes,é
semelhante ao do Santander.

Assim como já é hoje, quitar
qualquer cifra abaixo do valor
mínimo deixa o consumidor
inadimplente e exclui o acesso
ao rotativo ou parcelamento.

Pontos falhos
O Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec) está ela-
borando uma carta ao BC para
apontar os pontos que considera
falhos na mudança. “A norma
está muito solta e é difícil de
entender. Isso é prejudicial ao
consumidor”, diz Ione Amorim,
economista-chefe do Idec.

A especialista afirma que, da
maneira como serão as aplica-
dasasregras,atendênciaéqueo
consumidor recorra mais ao mí-
nimo do cartão para quitar par-
cialmente suas dívidas. “O risco
é replicar a dinâmica atual do
rotativo”, alerta.

Educaçãofinanceira
Executivos dos quatro bancos
acreditam que a medida pode
ajudar a melhorar a educação
financeiradosclientes.Também
apostamqueainadimplênciade-
vecair,porquehaverámaiorcon-
trole dos gastos e incidência de
juro menor.

Procurada, a Caixa Econômi-
ca Federal informou que ainda
trabalha na definição das novas
regras de uso do rotativo do car-
tão de crédito e que irá divulgá-
las antes de o modelo começar a
ser obrigatório.

DIREÇÃO ELÉTRICA

Mercedes fazrecallde
modeloClasseE250
� A Mercedes-Benz do Brasil
convocou os proprietários dos
modelos Classe E 250,
fabricados em abril e maio de
2015, a agendarem junto a
uma concessionária da marca
a substituição completa do
sistema de direção elétrica.
Informações: 0800 970 9090 e
www.mercedes-benz.com.br.

Acompanhe os comentários em http://bit.ly/egidioserpa-tvdn
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� PROJETO desenhado pe-
lo arquiteto e urbanista para-
naense Jaime Lerner, que é
consultor da ONU na área, a
Cidade Cauípe, em constru-
ção nas cercanias do Comple-
xo Industrial e Portuário do
Pecém, tem, na sua primeira
fase, um Valor Geral de Ven-

das (VGV) de R$ 120 mi-
lhões, informa o empreende-
dor Luciano Cavalcante. As
obras são tocadas pelo enge-
nheiro e empresário Gentil
Linhares, que tem larga expe-
riência em projetos assim: já
implantou vários Alphavilles
em grandes cidades do País.


