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Viajando
� Estão na Europa o prefeito
de Juazeiro do Norte, Arnon
Bezerra, e seu colega da
vizinha cidade do Crato, José
Ailton Brasil. Estão a visitar
fábricas de teleféricos em
Portugal, Bélgica e Áustria.
Na sexta-feira, estavam na
Suíça, pátria dos relógios.

Autuados
� Dez dos parques eólicos
do Ceará foram autuados
pelos fiscais da Agência
Reguladora dos Serviços
Públicos Delegados no Ceará
(Arce), que identificou uma
série de irregularidades - da
falta de licenciamento até a
precária manutenção.

Doadores
� Funcionários da Aço
Cearense, por espontânea
vontade, cadastraram-se
para ser possíveis doadores
de medula óssea. São 178
novas pessoas a engrossar o
banco de doadores. Foi mais
uma ação do setor Qualidade
de Vida daquela empresa.

Alto custo
� Esta é uma semana muito
importante para o destinos
do País. Nada com retomada
do crescimento da economia
mas com a rejeição ou não da
denúncia da PGR contra o
presidente Temer, acusado
de corrupção passiva. Tudo a
um alto custo financeiro.

Cearensidade
� Vem aí, no dia 8 de agosto,
o lançamento da segunda
edição do livro “O Cearense”
- cujo autor, o ex-governador
Parsifal Barroso (foto), fez
um mergulho no que se
chama cearensidade - o jeito
de ser, viver e relacionar-se
que só tem o nascido no
Ceará. Será no plenário da
Assembleia Legislativa.
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� EX-GOVERNADOR do
Ceará, Adauto Bezerra inves-
te no setor imobiliário. Em
Juazeiro do Norte, onde nas-
ceu, constrói duas torres resi-
denciais de alta padrão. Ca-
da um delas tem 31 andares
(nenhum prédio em Fortale-
za tem essa altura). O nome

do empreendimento é Spa-
zio Bezerra de Menezes. Para
conhecer o Spazio, Adauto
levou sexta-feira grupo de
empresários e executivos,
entre os quais as irmãs Graça
e Regina Dias Branco e Geral-
do Luciano Matos Jr. O gru-
po gostou muito do que viu.

LivreMercado

II

�Quinze empresários da
indústria e agropecuária
do Ceará visitaram no fim
de semana no RN a fazenda
Potiporã, cujo dono, o
cearense Cristiano Maia, é
o maior criador brasileiro
de camarão em cativeiro.
Conheceram o processo de
produção - desde o
pós-larva (filhotes) até o
seu moderno laboratório

onde técnicos estrangeiros
e nacionais desenvolvem -
usando a última tecnologia
- pesquisas biogenéticas
que permitirão o convívio
com doenças que atacam a
carcinicultura, como a
mancha branca. A Potiporã
é a maior fornecedora de
pós-larva para os criadores
de camarão do Nordeste e
a maior criadora do País.

Atecnologiadocamarão

�Anualmente, o Governo
do Ceará cobre, com seus
próprios recursos, o déficit
de R$ 1,2 bilhão causado
pela folha de pagamento
de servidores aposentados
e pensionistas. Esse rombo
mantém seu perigoso viés
de alta, causado pela boa
notícia da longevidade do
brasileiro, que, segundo o
IBGE, vive em média 76
anos. É perigosa a alta
porque - se nada for feito
agora - faltará, no curto

prazo, dinheiro para cobrir
o déficit. No Ceará, o
governo estadual adotou,
com o apoio do Legislativo
providência emergencial:
subiu de 11% para 14% a
contribuição do servidor à
sua Previdência, aliviando,
mas não solucionando, o
problema. A solução virá
com a reforma do modelo,
cuja proposta o Congresso
Nacional precisa aprovar,
algo difícil de acontecer
neste período de crise.

Previdênciaeseudéficit

REAÇÃO À CRISE
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Emjunho,Fortaleza
ganhouaomenosduas
grandesempresas
dispostasaofereceraos
clientestodososmimos

NOVE TIPOS DE AUXÍLIO

PRÓXIMASCONCESSÕES

Santos Dumont deve
entrar em leilão
� Uma das “joias da coroa” da
carteira da Infraero, o
aeroporto Santos Dumont, no
Rio de Janeiro, poderá
integrar o próximo lote de
concessões a ser anunciado
pelo governo. Ele deverá ser
oferecido ao mercado em um
“pacote” com outros
aeroportos menores da região.

G

Limpinho

Bom

Osetor tende a

ganhar commais

investimentos

proporcionados pela

aprovaçãoda Lei do

SalãoParceiro,

sancionada em2016

São Paulo. Os auxílios conce-
didos aos servidores públicos es-
tão na mira do governo e podem
ser os próximos alvos no plano
da equipe econômica de enxu-
gar os gastos com pessoal. Esses
benefícios, que complementam
os salários do funcionalismo,
consumiram R$ 16,6 bilhões no
ano passado, segundo dados do
Ministério do Planejamento.

O cálculo leva em considera-
ção nove tipos de auxílios pagos
a servidores dos todos os Pode-
res(Executivo,Legislativo, Judi-
ciário, Ministério Público da
União e Defensoria da União),
como alimentação, transporte,
moradia e assistência médica.
Nem tudo poderá ser reavaliado
agora porque o Executivo não
pode interferir nas despesas dos
outrosPoderes.Massóosbenefí-

cios do Executivo custaram R$
12,9 bilhões no ano passado.

“O servidor público tende a
ganhar uma remuneração mui-
to maior, especialmente na
União,em relaçãoao salário mé-
dio da iniciativa privada”, afir-
ma o assessor especial do Minis-
tério do Planejamento, Arnaldo
Lima Júnior,

Umbenefícioquepodeserafe-
tado é o auxílio-moradia, que
custouR$900milhõesem2016.
“Às vezes a pessoa fica muito
tempoemumacidadeemantém
o auxílio-moradia. Isso é sujeito,
sim, a uma avaliação”, disse Li-
maJúnior.“Nãotemoscomo an-
tecipar nenhuma medida, mas
não há como negar que estamos
reavaliando”, acrescentou.

Adiscussãodenovasmedidas
de ajuste nas despesas de pes-

soalganhou força porquenãohá
mais espaço para o governo cor-
tar em outras áreas. Também es-
tána pauta o adiamento dos rea-
justesdossaláriosdosservidores
do Executivo em 2018.

Gastocompessoal
O gasto com pessoal é o segundo
maior grupo de despesas do Or-
çamento, após os benefícios do
INSS. Como a reforma da Previ-
dência ainda não foi aprovada
pelo Congresso, o governo ataca
outrasáreas.Enquantoosgastos
totaiscompessoaldaUniãocres-
ceram 3,2% acima da inflação
de 2012 a 2016, os benefícios
tiveram crescimento real de
23% nesse período.

Em meio à restrição fiscal, os
parlamentares inclusive aprova-
ramuma alteração no projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO)de2018parapermitirrea-
juste, acima da média dos de-
mais Poderes, nos auxílios ali-
mentação e transporte do Legis-
lativo. Todos os servidores estão
sujeitos ao teto de gastos, que
limita a expansão de despesas à
inflação do ano anterior.

A

Governo avalia corte de
benefício a servidor federal

CAPACIDADE

China fecha 42,4 mi t
em produção de aço
� A China fechou 42,39
milhões de toneladas de
capacidade de produção de
aço bruto no primeiro
semestre de 2017. Esse
volume representa 84% da
meta para o ano inteiro,
segundo um oficial do
governo em reunião com um
grupo da indústria no dia 28.

Apesardaquedade13%nofatu-
ramento em 2016, o segmento
de salões de beleza vem cami-
nhando neste ano para se reer-
guer já em 2018. Diante da crise
edasnovidadesnomercado,em-
presários vêm apostando cada
vez mais em estratégias que vão
desdeas tradicionaispromoções
até o oferecimento de serviços
exclusivos para atrair clientes.

Os dados são da Associação
Brasileira de Salões de Beleza
(ABSB) e levam em considera-
ção o cenário nacional. Seguin-
doatendêncianoPaís,noCeará,
esses estabelecimentos apostam
em atributos para fazer com que
o consumidor visualize no local
umespaçodetotalprazerebem-
estar. Em junho, Fortaleza ga-
nhou no mínimo duas grandes
empresas do ramo, dispostas a
ofereceraosclientestodososmi-
mos possíveis para fazer com
que eles se sintam à vontade e
executemnolocaltodososservi-
ços dos quais precisam.

Estética
Um deles é o Complexo Salon,
quedispõe deumespaçode qua-
se 300 mil metros quadrados no
bairro Parquelândia para aten-
der as quase 2,5 mil pessoas que
recebe por mês.

O local, que oferece os princi-
paisserviçosdeestéticaebeleza,

recebeu um investimento da or-
dem de R$ 600 mil.

Mas não é só isso: o espaço
estabelecimento conta com uma
área gourmet, na qual são ofere-
cidas às clientes em atendimen-
to refeições saudáveis e práticas,
de acordo com a proposta de
saúde e beleza do Complexo Sa-

lon. Parte do Complexo Salon, o
Grand Salon, também na
Parquelândia, é um dos primei-
ros centros de beleza de Fortale-
za com aplicativo próprio, em
que o cliente escolhe o serviço
desejado, o profissional, a hora e
até a bebida que deseja degustar
durante o atendimento.

Também é possível realizar
pagamento online por meio do
app.“Aequipedetrabalhoécom-
posta por profissionais com vas-
ta experiência na área e o mais
altopadrãodequalidade”,decla-
ra Valéria Herculano, sócia do
Complexo Salon.

Outro serviço do qual o clien-
te poderá usufruir dentro do
Complexo é um centro de estéti-
ca e beleza com técnicas capila-

res, corporais e faciais. O espaço
RaianyLimaDermatoFuncional
possui um tipo de fisioterapia
queconsistenarealizaçãodetra-
tamentoscomplementaresàder-
matologia e a cirurgia plástica.

Adaptaçãoaocenário
O outro espaço de beleza da
Parquelândia,oStudioMC,apos-
ta, além de reunir diversos servi-
ços num único lugar, em valores
coerentes com o atual momento
econômico. “A nova marca sur-
ge em meio à necessidade de
adaptação ao mercado, já que
temosexperiêncianestesegmen-
to há 13 anos”, afirma Lorena
Veloso, sócia.

Isabela Veloso, também sócia
do estúdio, acredita que este é o
momento ideal para uma nova
propostacomsoluçõesmaiscria-
tivas, que ofereçam cada vez
maisserviçosemantenhaaquali-
dade no dia a dia para as clien-
tes. “Queremos a satisfação das
nossas clientes”, destaca.

Entre o leque de serviços ofe-
recidos pelo StudioMC, estão os
cortes (tradicional e aéreo), quí-
micas(coloração,mechasealisa-
mento), tratamentos, escova e
penteado,alémdedepilação,de-
signer de sobrancelhas,
micropigmentação de sobrance-
lhas boca, olhos e aréola mamá-
ria e despigmentação.

Mudanças
Conforme o presidente da enti-
dade,JoséAugustoNascimento,
o segmento, assim como todos
os outros, foi abalado pela crise
econômica. “As pessoas passa-
ram a ir ao salão com menos
frequência,prolongandooretor-
noaolocalemuitasvezestrocan-
do o serviço de um salão por um
produto que ela compra no su-
permercado”, explica.

Ele ainda acrescenta que o se-
tortendeaganharcomaaprova-
çãodaLeidoSalãoParceiro,san-
cionada pelo presidente Michel
Temeremoutubrodoanopassa-
do. “O segmento também sofreu
com a crise, mas com a aprova-
ção dessa lei deve receber mais
investimentos. O setor vem pas-
sando por uma reformulação
profissional e isso também ocor-
rerá com a publicação de novas
normas técnicas que dizem res-
peito à capacitação do profissio-
nal, entre outros aspectos”.

CONTRAPRECARIZAÇÃO

Bancários exigirão
compromisso
� Bancários definiram ontem
plano para cobrar manutenção
de direitos da categoria a
despeito das reformas
trabalhista e da Previdência.
Um documento será entregue à
Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) reivindicando um
termo de compromisso das
instituições financeiras.

Acompanhe os comentários em http://bit.ly/egidioserpa-tvdn
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AfonsoCelso. Está tudo limpo.

INGRID COELHO

Repórter

PRODUÇÃODEPETRÓLEO

Opep fará reunião para
avaliar cortes
� A Organização dos Países
Exportadores de Petróleo
(Opep) fará nova reunião, por
meio do comitê que monitora os
níveis de conformidade dos
países produtores em relação ao
acordo de redução na oferta de
petróleo, para os dias 7 e 8 de
agosto, em Abu Dabi, nos
Emirados Árabes Unidos.

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