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Caucaia
� “Está difícil” - foi assim, em
linguagem monossilábica,
que assessor do governador
Camilo Santana respondeu à
pergunta da coluna sobre
como vai a relação do Palácio
da Abolição com a Prefeitura
de Caucaia, que é dominada
pelos Domingos, filho e neto.

Investimento
� Não será surpresa para
esta coluna se um fundo de
investimento dos Estados
Unidos, com atuação na
América Latina, concluir
entendimento para comprar
parte do capital de empresa
cearense. Mais detalhes a
confidencialidade impede.

Hub
�Que venha logo o hub da
Gol-AirFrance KLM ou da
Latam no Aeroporto Pinto
Martins. No de Guararapes,
em Recife, a Azul implanta o
seu hub, que passará a ter
quatro voos semanais de lá
para Orlando. Onde se lê
Azul, leia-se também TAP.

Corrupção
� Chega a ser intrigante - e
instigante - a maneira como
alguns ministros do STF já se
mostram contra as delações
premiadas. Como ser contra
o mecanismo que expôs ao
País a nua e crua verdade da
corrupção? Sérgio Cabral
quer falar sobre COI e COB.

Em Minas
� Honório Pinheiro (foto),
presidente da Confederação
Nacional dos Dirigentes
Lojistas e sócio majoritário
do Pinheiro Supermercado,
retorna hoje a Fortaleza. Ele
passou quase toda a semana
em Minas Gerais, onde toda
sua diretoria reuniu-se na
Fundação Dom Cabral, que
presta consultoria à entidade
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� AVANÇAM as obras de
construção da nova sede da
Agência Reguladora dos Ser-
viços Públicos Delegados do
Ceará (Arce). O prédio, no
bairro do Cambeba, tem ar-
quitetura típica de imóveis
destinados aos serviços públi-
cos brasileiros: é demasiada-

mente grande, mas com a
promessa de que será susten-
tável, com bom aproveita-
mento da luz solar, reúso de
água e “correta destinação
dos resíduos sólidos”, algo
que as empresas públicas
têm obrigação de fazer. Fica-
rá pronto em setembro.

LivreMercado
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�Conselho do agrônomo
José Maria Pimenta, que,
depois de ter presidido a
Ematerce, é inconformado
até hoje com o combate à
seca no Ceará. “Temos de
desassorear os açudes”, ele
clama. E diz porque: o
material depositado ajuda
o desenvolvimento das
algas, microalgas, lodo,
plâncton etc, resultando

naquela água esverdeada
de má qualidade para o
consumo humano. Sugere
que esse material seja 1)
usado como adubo, pois é
rico em matéria orgânica;
2) como matéria prima por
fábricas de cerâmicas; 3)
como material para elevar
a altura da barragem dos
açudes e ampliar o volume
de água que armazenam.

Desassorearosaçudes

�Grupo de economistas e
executivos reuniu-se em
almoço, quarta-feira, 21,
para “conversa informal”
sobre o cenário político e
econômico do Ceará e do
País. Presente à reunião,
um diretor do BNB revelou
que o banco enfrenta hoje
dificuldade de aplicar os
recursos disponíveis para o
financiamento. Motivo é
um só: faltam projetos de
qualidade. Para o grupo, a
estabilidade fiscal que o

Ceará exibe hoje é fruto de
“um árduo trabalho de 30
anos, iniciado no primeiro
Governo Tasso Jereissati”.
Mas os investimentos do
Estado “precisam ser mais
e melhor estudados antes
de decididos, para que se
evitem problemas que hoje
existem” (o Acquário e a
compra das tuneladoras da
Linha Leste do Metrofor,
por exemplo). Por fim: a
governança e a boa gestão
precisam avançar mais.

OCearápassadoemraio-x
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Sonegação

A Cearáportos, a Companhia Si-
derúrgica do Pecém (CSP) e a
Secretaria de Infraestrutura do
Estado (Seinfra), assinaram, na
última quarta-feira (21), um
ContratoOperacionaldedescar-
regamento de matérias-primas
(carvãomineraleminériodefer-
ro)eembarquedasplacasdeaço
produzidas pela siderúrgica.

O acordo foi celebrado entre
o titular da Seinfra, Lúcio Go-
mes; o presidente da companhia
administradora do Porto do Pe-
cém, Danilo Serpa, e o CEO da
CSP, Eduardo Parente. Ele tem
duração de 10 anos, para os gra-
néis sólidos, e 20 anos para a
operação de placas de aço.

Conformeocontrato,éderes-
ponsabilidade da Cearáportos
garantir armazenagem dos pro-
dutos, o transporte dos mesmos
dentrodoterminal,quandorefe-
rente às placas, e até o pátio da
siderúrgica para os granéis sóli-
dos,alémdeasseguraroforneci-
mento de outros serviços que se-
jamnecessáriosparaqueaopera-
ção seja realizada.

A Cearáportos, por conta da
complexidade das operações
das placas de aço, está coorde-
nando o embarque do produto.

Ao todo, desde agosto de
2016, quando a primeira placa
de aço foi enviada para fora do
país, 1.904.713,72 toneladas fo-
ram exportadas, dessas
1.302.519,02tem2017.Osprin-

cipais destinos do produto são
Estados Unidos, Turquia, Coreia
do Sul, Itália, Tailândia.

Oportunidades
O presidente da Zona de Proces-
samento de Exportação do Cea-
rá (ZPE Ceará), Mário Lima Jú-
nior, e o diretor comercial da
estatal, Roberto de Castro, parti-
cipam, em Brasília, da V Reu-
nião da Subcomissão de Indús-
tria e Tecnologia da Informação
da Comissão Sino Brasileira de
Concertação e Cooperação Bra-

sil China (Cosban), no Ministé-
rio da Indústria, Comércio Exte-
rioreServiços (MDIC). Oencon-
tro conta com a participação de
empresários, membros da em-
baixada e autoridades chinesas,
alémderepresentantesdogover-
no brasileiro.

A ZPE Ceará está sendo apre-
sentada aos chineses como uma
excelente oportunidade para in-
vestidores, tendo em vista os be-
nefíciosfiscaisealiberdadecam-
bial oferecidos para as empresas
instaladas na sua área.

BomA

VOOS COMPARTILHADOS

Gol amplia acordo
com Air France-KLM
� A Gol anunciou ontem
que está expandindo seu
acordo de compartilhamento
de voos com a Air
France-KLM e, com isso,
passará a disponibilizar, a
partir de 29 de outubro, voos
que ligam o Uruguai à
Europa. Pelo novo acordo, a
Gol irá operar os trechos
entre Montevidéu e São
Paulo ou Rio de Janeiro e,
das cidades brasileiras,
aeronaves da Air France ou
KLM farão a conexão com os
destinos europeus.

IBEF

Livro aborda gestão
governamental no CE
� O Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças
(Ibef) do Ceará, promove,
com apoio da BSPAR
Incorporações e do Hapvida,
o lançamento do livro
“Gestão Governamental no
Ceará (1979-2014)”, de
autoria de José Nelson Bessa
Maia e Demartone Coelho
Botelho. O evento será hoje,
às 19h, no Lounge da BSPAR
Incorporações no Shopping
Iguatemi.

APONTA FGV

Indústria: confiança
do setor cai em junho
� O Índice de Confiança da
Indústria apresentou uma
queda de 2,3 pontos na
prévia de junho, na
comparação com o resultado
consolidado de maio,
chegando a 90 pontos, em
uma escala de zero a 200
pontos. Caso o resultado se
confirme na pesquisa
consolidada deste mês, será
a primeira queda do
indicador depois de três altas
consecutivas. A pesquisa foi
feita pela FGV.

EM MAIO

Demanda por crédito
das empresas recua
� A demanda por crédito
pelas empresas apresentou
queda de 5,4% em maio
deste ano na comparação
com igual mês do ano
passado. Em relação a abril, a
demanda por crédito subiu
2,3%. No acumulado do ano,
a demanda das empresas por
crédito teve queda de 3,2%
em relação mesmo período
do ano passado, segundo o
Indicador Serasa Experian
de Demanda das Empresas
por Crédito.

AEROPORTUÁRIAS

Tarifas: Anac atualiza
regras de cobrança
� A Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac)
atualizou regras que tratam
da cobrança e arrecadação
de tarifas aeroportuárias
para aeroportos civis
públicos, podendo alcançar
ainda aeroportos concedidos
à iniciativa privada.

Cearáportos firma contrato
com a Siderúrgica do Pecém

O ministro do trabalho, Ronaldo
Nogueira, cumpre hoje agenda
no Ceará, incluindo uma visita à
Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP), no Complexo Indus-
trial e Portuário do Pecém (Ci-
pp), onde vai conferir o poten-
cialdoempreendimento edoEs-
tado. A CSP também receberá a
visita do embaixador da Coreia
do Sul, Jeong-Gwan Lee, que irá
à Siderúrgica a convite do depu-
tado Raimundo Gomes de Ma-
tos (PSDB-CE), que é presidente
daFrenteParlamentarBrasil-Co-
reia na Câmara Federal. Integra,
ainda, a comitiva, o superinten-
dente do Ministério do Trabalho
no Ceará, Fábio Zech.

A visita à CSP será o segundo
compromissodoministrodoTra-
balho no Ceará, nesta sexta-fei-
ra, e está marcada para ocorrer a
partir das 11h. De acordo com
Fábio Zech, a ideia é cogitar jun-
to a Nogueira a instalação de
uma unidade da Pasta no Pecém
para atender aos trabalhadores.

“O ministro vem a Fortaleza
para falar sobre a modernização
das leis trabalhistas. Depois, o
levaremos ao Cipp, mostrar a Si-
derúrgica, os postos de emprego
na região, e pleitear a constru-
ção de uma agência regional do
Ministério no Pecém. Aquela re-
gião merece atenção”, disse.

Antes de ir à CSP, o ministro
Ronaldo Nogueira participará,
às 8h30, do seminário “A Refor-
ma Trabalhista e o Impacto na
Geração de Empregos no Bra-
sil”, promovido pelo Lide Ceará
e pela Câmara de Dirigentes Lo-

jistasdeFortaleza(CDL).Oeven-
to ocorrerá na sede da CDL.

Inauguração
À tarde, o ministro do Trabalho
participarádainauguraçãoreali-
zada pela Superintendência Re-
gional do Trabalho (SRTE-CE)
da primeira Agência do Traba-
lho no Brasil a prestar serviços
dentro de um shopping. O equi-
pamento funcionará no RioMar
Fortaleza, no bairro Papicu. O
objetivo da Agência é atender
cerca de 500 trabalhadores por
dia. A inauguração está prevista
para as 15h.

A unidade funcionará de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às
20h, e prestará os serviços tidos
como mais procurados pela po-
pulação, como emissão de
CTPS, habilitação e recursos do
seguro desemprego. “Estamos
muito felizes com essa parceria,
pois através de uma gestão ba-
seada na qualidade e na eficiên-
cia do serviço público, aliada a
parceria da iniciativa privada,

chegaremos mais perto dos tra-
balhadores que moravam numa
área da cidade desamparada pe-
los nossos serviços”, disse Zech.

Embaixador
Sobre a visita do embaixador da
Coreia do Sul à CSP, o deputado
federalRaimundoGomesdeMa-
tosdissequeaideiaésensibilizá-
lo ante a situação daquela re-
gião, que é hoje tida como o se-
gundo maior reduto de sul-co-
reanos no País.

“O embaixador tem toda uma
atenção especial ao Ceará em
virtudede sera segunda(maior)
colônia coreana (no Brasil). A
vinda dele aqui, atendendo ao
nossoconvite,éparaveropoten-
cial que tem a CSP. Vai ter uma
reuniãodelecomtodososcorea-
noseestamosnalutadereivindi-
car a instalação aqui de um con-
sulado, para tentar resolver as
questões dos coreanos já fixados
aqui, na região de São Gonçalo
do Amarante e Caucaia, que são
mais de 500”.
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