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Sobradinho
� Agudiza-se também a
barragem de Sobradinho, de
cuja água depende a Chesf
para movimentar a cascata
de usinas que geram energia
elétrica para o Nordeste. A
sua vazão foi reduzida para
650 m³/s. Quando ela verte,
a vazão chega até 15 mil m³.

ZPE
� Em Brasília onde desde
ontem está, César Ribeiro,
titular da SDE, trata junto ao
Ministério da Indústria e do
Comércio de projetos da ZPE
do Ceará. Em tempo: é a SDE
e não a Seplag que coordena
a elaboração dos Planos
Bianual e Decenal do Estado.

ICC
� Sexta-feira, 26, o Instituto
do Câncer do Ceará lançará
um programa de inovação -
já chamado de ICC Biolabs -
que incentivar startups na
área da saúde. Ele terá a
gestão da Táquion Inovação
que já se instalou no ICC, que
investe mais na tecnologia.

CNI
� Presidente da CNI, Robson
Andrade estará em Fortaleza
no próximo dia 1/6 para
presidir a abertura da Stone
Fair, feira de mármores e
granitos. No mesmo dia, com
o presidente da Fiec, Beto
Studart, irá ao Complexo do
Pecém e almoçará na Fiec.

BNDES
� Maria Silva Bastos (foto),
presidente do BNDES, virá a
Fortaleza no próximo dia 2
de junho. Ela falará para os
associados do Lide-Ceará,
cuja presidente, Emília
Buarque, a convidou. O Lide
é a Organização de Líderes
Empresariais. Maria Sílvia
dirá como encontrou e como
se encontra hoje o BNDES.
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egidioserpa@diariodonordeste.com.br

� SEXTA-FEIRA, às 14 ho-
ras, na Assembleia Legisla-
tiva, haverá reunião da Co-
missão Externa da Câmara
dos Deputados que fiscali-
za as obras do Projeto São
Francisco de Integração
de Bacias. As obras do Ca-
nal Norte - que trará as
águas do rio para o Ceará

e o Rio Grande do Norte,
seguem paralisadas há um
ano, infelizmente.� OPI-
NIÃO de um empresário
cearense da indústria: “É
a hora de novas lideran-
ças emergiram para a polí-
tica no Ceará. Precisamos
delas agora mais do que
nunca”.

LivreMercado

II

�Consolidando-se como o
terceiro maior exportador
brasileiro de rochas, o
Ceará avança na direção da
liderança no setor, o que se
prevê para os próximos 10
anos. Para isso, conta não
só a alta qualidade das
rochas cearenses, mas a
criatividade e a ousadia do
empresariado do setor,
que teve a sorte de contar

com a operação da ZPE do
Ceará - a primeira do País
em funcionamento. É na
geografia da ZPE que hoje
se instalam as maiores
empresas nacionais de
beneficiamento dos
mármores e granitos
extraídos do solo cearense,
alguns deles sem similar
no mundo. Nova fronteira
nacional das rochas é aqui.

Novafronteiradasrochas

�Mais um ator público
apresenta-se no palco da
crise da oferta de água que
o Ceará enfrenta há mais
de cinco anos. Hoje, essa
crise é mais grave do que
ontem. Amanhã, se-lo-á
com mais severidade ainda
- infelizmente. Encerrou-se
a estação chuvosa de 2017
e a herança que ela deixou
está à vista no raquítico
espelho d’água dos açudes
Orós e Castanhão, ambos
com 5% do que podem

armazenar. E juntos eles
têm capacidade de guardar
9 bilhões de m³. O novo
ator é a Arce - Agência
Reguladora dos Serviços
Públicos Delegados do
Ceará, que promoverá
amanhã, 25, a 18ª edição
do seu Forum Regulação e
Cidadania. O engenheiro
Cássio Borges, especialista
em recursos hídricos,
explicará as causas do que
acontece. Sabe-se que 90%
delas são de ordem natural

Arcedebateacrisehídrica

PRODUÇÃO DE IOGURTE
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Investimentopermitirá
queaempresadobre
afabricaçãomensal
deiogurteecontrate
mais60funcionários

TRÊS GRUPOS

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Aprendiz: contratação
é regulamentada
� O Ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, assinou
protocolo que regulamenta a
contratação de aprendizes. O
decreto permite que o jovem
seja contratado, exercendo
parte prática na entidade.
Com cotas sociais, é possível
expandir o número de
oportunidades de trabalho.

G

CulturaAlimentar

Rio. O administrador judicial
do Grupo Oi, representado pelo
escritório de advocacia Arnoldo
Wald, apresentou ao juízo da 7ª
Vara Empresarial do Rio de Ja-
neiro a lista de 55.080 credores
da companhia de telefonia. A dí-
vida da Oi é de R$ 63,9 bilhões.
De acordo com o administrador
judicial,oscredoresforamdividi-
dos em três grupos e quatro clas-
ses. Fazem parte da lista 4.074
credores trabalhistas, represen-
tando dívida de R$ 912 milhões;
umcredordaClasseII,quedeve-
rá receber R$ 3,3 bilhões;
49.077 credores na Classe III; e
1.928 pertencentes à Classe IV.

Processoespecial
Um grupo de credores da Oi ini-
ciounos EstadosUnidos um pro-
cesso especial para tentar forçar
acompanhiaanegociarapropos-
ta de recuperação judicial feita
no fim de 2016 e que prevê inje-
ção de capital, além da tomada
de controle da operadora.

Bom

Funcionando desde fevereiro
deste ano no Shopping Iguate-
mi, será inaugurada oficialmen-
te hoje (24) a primeira filial da
grifeLeCreusetemFortaleza.“A
receptividadedopúblicocearen-
se está sendo muito boa. A nossa
lojachamamuita atenção.Neste
primeiromomento,onossoobje-
tivo é apresentar a marca às pes-
soas. Nós já estamos consolida-
dos no Sul e Sudeste e agora
queremosexpandirpeloNordes-
te”, diz o Managing Director Le
Creuset Brazil, Alex Fornazari.

A marca já possui uma unida-
de em Recife eprojeta uma aber-
tura em Salvador. “É um alvo no
Nordeste. Nós estamos prospec-
tando isso, mas ainda não sabe-
mos quando e nem onde seria
essa loja em Salvador”. Sobre a
possibilidade de inaugurar uma
outralojaemFortaleza,Fornaza-
ri explica que ainda é muito ce-
do. “Apenas a longo prazo, não
seria para agora. Nós acredita-
mos muito no mercado daqui,
porémagoranãoseriaomomen-
to”. Por enquanto, a marca pre-

tende abrir novas unidades no
SuleSudeste. “Agente querche-
gar ao final de 2018 e ter entre
18 e 20 lojas em todo o País”.

Produtos
Oportfólioda marcaécomposto
por linhas de produtos, geral-

mente com oferta de cores vivas
e sólidas, divididos entre gre-
lhas, frigideiras, panelas de di-
versos formatos, utensílios, con-
juntos para fondue, molheiras e
travessas. Além desses, as lojas
dispõem também de acessórios
para cozinha.

A

A linha deprodutos

daBetânia também

inclui leites,

queijos, requeijões,

doce de leite e

cremede leite,

dentre outros

Le Creuset reforça planos
de expansão no Nordeste

Oi entrega à
Justiça lista
de credores
da empresa

A EUNÍCIO OLIVEIRA

Fecomércio entrega
medalha Clóvis Arrais
� A Fecomércio-CE entregará
dia 29 a Medalha Clóvis Arrais
Maia ao senador Eunício
Oliveira. Também serão
outorgadas a Comenda João
Luiz Ramalho ao diretor
regional do Sesc São Paulo,
Danilo Santos, e a Comenda
José Leite Martins ao casal
Manoel e Mana Holanda.

Marca líder na venda de leite
longa vida na região Nordeste e
há47anosatuando nomercado,
a Betânia investirá R$ 25 mi-
lhõesemsuafábrica delaticínios
no município cearense de Mora-
daNova,naregiãodoJaguaribe.
A partir do aporte financeiro, a
unidade terá a capacidade de
produção de iogurtes duplicada
para cinco mil toneladas men-
sais, sendo necessário contratar
mais 60 funcionários.

“Hoje, nós estamos presentes
em mais de 20 mil pontos de
venda. Para este ano, queremos
consolidaradistribuiçãodospro-
dutos e ampliar nossa presença
na gôndola. Seguimos investin-
do em produção e aperfeiçoa-
mento dos nossos produtos e,
ainda nesse primeiro semestre,
lançaremos no mercado nossos
iogurtescomnovafórmulaeem-
balagens”, afirma o presidente
da Betânia, Bruno Girão.

Com cinco plantas industriais
nosestadosdoCeará,Pernambu-
co, Paraíba e Sergipe, Girão des-
taca que a Betânia tem auxiliado
no processo de desenvolvimen-
todessasregiões.Deacordocom
ele, a empresa mobiliza 3,5 mil
fazendeirosemcercade300mu-

nicípios, com uma produção de
630 mil litros de leite por dia.

Fabricação
“Além disso, contamos com
1.800 funcionários diretos e
mais de 20 mil estabelecimentos
comerciais envolvidos”, acres-
centa, informando que cerca de
60%daprodução deleite daem-
presa vêm de fazendas cearen-

ses. Toda essa estrutura movi-
menta uma enorme cadeia de
serviços.

Diariamente, a Betânia pro-
cessa 1.700 pedidos e entrega
mais de 700 toneladas nos pon-
tos de venda. Da produção nas
fazendas, o leite produzido cru-
za estradas, passa por diferentes
processos da indústria para che-
gar aos supermercados. São 200
veículosentregandoeabastecen-
do as filiais todos os dias, movi-
mentando a economia de diver-
sos municípios nordestinos.

Além das unidades cinco uni-
dadesindustriais,aBetâniatam-
bém dispõe de oito centros de
distribuição.Alinhadeprodutos
da companhia inclui: leites pas-
teurizados; leites longa vida; be-
bidas lácteas; iogurtes; queijos;
requeijões; doce de leite; leite
em pó; creme de leite; e leite
condensado. São mais de oiten-
ta produtos e cinco marcas:
Betânia, Lebom, Jaguaribe, Cil-
pe e Latimilk.

Logísticacompartilhada
A Betânia faz parte do grupo
CBLAlimentos,querecentemen-
te montou sistema de logística
compartilhada por meio de pro-
jeto piloto da Associação ECR
Brasil (Resposta Eficiente ao
Consumidor) e apoio da consul-
toria em Supply Chain Diagma.
Oprojeto de mutualização logís-
ticacomparceirosregionaische-
ga a reduzir em até 30% as tari-
fas de frete e à metade o tempo
para distribuição dos produtos.
Ao final de 12 meses do projeto
piloto, os parceiros envolvidos
chegaram a uma economia de
R$ 560 mil.

Superintendente de Planeja-
mento de Vendas e Operações e
LogísticanaCBL,AntonioRodri-
gues aponta que os principais
desafios do novo sistema ainda
são a cultura de pouca confiança
entreosparceirosparacomparti-
lhamento de dados e a ausência
de dados institucionais das pró-
prias empresas, sendo o grande
desafio transformar esse projeto
pilotoemumprocessocontínuo.

PETRÓLEO

Opep busca acordo
para reduzir produção
� Os países Organização de
Países Exportadores de Petróleo
(Opep) e seus sócios buscam
esta semana um acordo para
continuar reduzindo produção
e apoiar os preços do petróleo,
em um mercado marcado pelo
auge do petróleo americano.
Tudo indica que os membros
renovarão seu acordo de 2016.

Acompanhe os comentários em http://bit.ly/egidioserpa-tvdn
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Háproblemasgravesquemesmo

nosEUA,ondeseencontramos

seusdonos,aJBS terádeencarar

juntoaoTCUeàReceitaFederal.

Diz-senomercadoqueaJBS tem

esqueletos fiscaisgigantescos.
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Esqueletos

Betânia aplicaR$
25miemfábrica
deMoradaNova

Nodia30, será lançadonoMuseu

da IndústriaoObservatórioda

CulturaAlimentar.Abrigadona

Uece,ele terápesquisadores

acadêmicosechefeseoutros

profissionaisdagastronomia.

TRANSFERÊNCIA

Multiplus dá desconto
na compra de pontos
�A Multiplus está com
promoção que dará 50% de
desconto na compra de pontos
para quem acumular no
mínimo 10 mil pontos em
decorrência da transferência de
pontos entre os dias 22 a 26 de
maio. Para os membros do
Clube Multiplus, o desconto
será de 60%.

C Leiamais conteúdos:www.diariodonordeste.com.br/egidio

ABetâniacontacomcincoplantas industriaisnosestadosdoCeará, Pernambuco,

ParaíbaeSergipe,gerando1.800empregosdiretos FOTO: JOSÉ AVELINO NETO
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