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Homenagem
� O presidente da
Fecomércio, Luís Gastão
Bittencourt, voltou para o RJ
depois de ser homenageado
pela ABIH-Nacional, durante o
congresso realizado no Centro
de Eventos, em Fortaleza,
tendo no comando Manoel
Cardoso Linhares.

Explicação
� O ex-deputado estadual
Domingos Filho e dona Patrícia
Aguiar, que vai disputar uma
cadeira na Assembleia, indo a
Brasília, de onde retornam
ainda hoje, depois de
explicarem ao presidente do
PSD-Nacional a sua adesão à
candidatura Camilo Santana.

Alci Porto...
� ... informou que o Sebrae
programou, para os dias 25 e
26, uma rodada de turismo e
artesanato no Cariri, no
Geopark Araripe. E ele indaga,
por que nesse período?,
“porque nesse período tem a
realização do Festival do Pau
da Bandeira”. E o Sebrae
convidou os compradores de
artesanatos para conhecer a
cultura da Região.

Mais simples
� O diretor executivo Alci
Porto, em Brasília, num
encontro denominado “Brasil
mais simples”, que o Governo
Federal promove com o
Sebrae, no sentido de dotar
políticas públicas dos
municípios para melhorar o
ambiente das empresas. Esse
evento conta com a presença
dos prefeitos, que participam
da XXI Marcha dos Prefeitos.

A
greve dos caminhoneiros só pôde chegar ao ponto em
que chegou com a conivência dos empresários da indús-
tria de transportes. Tanto é verdade que um dos pedidos
feitos é de que não houvesse reoneração da contribuição

patronal do setor. Todos os outros serão reonerados. O governo
pode ceder, nos impostos ou na política de preços, mas não se
livradofatodequeoPaísestávulnerávelaessachantagem.

NareuniãodeontemnoPaláciodoPlanalto,orepresentantedos
grandesempresáriosdetransportesdeixouclaroqueconcorda
comomovimentoequeoalvoéamudançadapolíticadepreços
daPetrobras,orepassedaaltadodólaredopetróleo.NoRio,a
Petrobrasdecidiucomautonomia,semqualqueringerência,
segundosegarantenaempresa,areduçãodopreçododiesel.Um
poucoantesdaentrevista,oPlanaltorecebeuumaligaçãoda
companhiainformandooqueforadecidido.Aaçãodaestatal
caiu.Ogovernoestápreocupadoemobilizadopararesolvero
problema,porquesabeoefeitoexponencialquepodeter.

Caminhõestransportam64%dacargadoPaíseessaparcela
temsemantidonosúltimosanos.OPaístevedécadas,einúmeros
planosdedesenvolvimento,planejamentosestratégicos,Pacs,
paracomeçarareverterorodoviarismo.Nestesdiasficouclaro
que,alémdeserumairracionalidadeambientaleeconômica,a
dependênciaaosetorpodeencurralarogoverno,desorganizara
economiaetranstornaravidadosconsumidores.OPaísprecisa
levarasériooesforçodeinvestiremoutrosmodais.

SegundoMaurícioLima,sóciodiretordoInstitutoIlos,Supply
Chain,otransportedecargaséfeito30%porautônomos.Outros
50%sãodepequenasempresassubcontratadas.

—OBrasiltemumafrotadedoismilhõesdecaminhões,sendo
650milautônomos,oucercade1/3.Existem150milempresas
detransporte.Noperíododeexpansãoeconômica,entre2004e
2012,osmodaisferroviárioehidroviárionãoconseguiram
crescernamesmaproporção.Porissoomodalrodoviáriofoimais
exigidoeaumentousuaparticipaçãonotransporte—diz.

Asgrandesempresassãoapenasumaparte,masporserem
grandessãoasquecontratamasmenores.Umsetortão
pulverizadosóconseguiriaessaparalisaçãocomacomplacência
damaioriadosgrandescontratantes.Comohámuitaofertade
serviçodeautônomosepequenasempresas,seasgrandes
empresasnãoquisessem,elespoderiamrompercontratosesó
acertarcomosquenãoaceitassemfazerpartedaparalisação.

AdecisãodaPetrobrasdereduziropreçoem10%servecomo
sinalemmomentodecriseaguda.Oquequeremos
caminhoneiros?Controledepreços.Sobreareduçãode
impostos,acargatributáriaédefatoaltademais.Representa
metadedopreçododiesel.Masfazsentidoqueoutrosprodutos
paguemimpostos,egasolinaediesel,não?Dostributos,omaior,
querepresenta30%dopreço,éoICMS,quetemaindaodefeito
defazerpartedoproblema:quantomaisaumentaopreço,mais
seelevaovalorcobradodeimpostoemaissobeopreço.
PIS/CofinseCideincidemcomvalorfixo.

Ospreçosemgeralvãosubirtemporariamente,maspoderão
baixarseagreveforinterrompida.Porisso,economistascomo
LuísOtávioLealeJoséMárcioCamargoachamqueoimpactono
PIBenainflaçãoserápontual.JoséMárcioachaqueumasolução
seriacriarumabandadeimposto,quesubissequandoopreço
internacionalcaísse,ediminuísseemmomentoscomooatual.
JoséAugustodeCastro,daAEB,dissequeagrevepodeafetara
exportaçãoporqueocompradorpodecancelaracompra,em
casodeatraso.Vãoporrodovia43%dasexportaçõesàArgentina.

Ontem,noterceirodiadegreve,oPaísjáenfrentavao
desabastecimento.Essemovimentoémaiordoqueaparalisação
de1999nogovernoFernandoHenrique.Masclaramenteoque
estáacontecendonãoéumagrevedecaminhoneiros.Émais
graveemostraoriscoqueoPaíscorresendotãovulnerávelao
transporterodoviário.
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� CARMELO Neto esteve na
Região do Cariri expandido o
Movimento Brasil Livre, que
coordena no Ceará. Ele aprovei-
tou e se reuniu com o prefeito
de Barbalha, Argemiro Sam-
paio.� O ESPECIALISTA em
odontologia estética Rafael Pu-
glisi Spadaro, voltando para a
sua cidade depois de participar
do VI Congresso Internacional
de Odontologia. No seu
portfólio de atendimento a per-
sonalidades, Neymar, da Sele-

ção Brasileira.� ACOMPA-
NHADO do advogado Hélio
Parente na rota de Brasília, o
deputado estadual Leonardo
Araújo.� A FECOMÉRCIO do
Ceará, com a maior delegação
no 34º Congresso Nacional de
Sindicatos Empresariais do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo, em Bonito, no Mato
Grosso do Sul. Entre os compo-
nentes do grupo Francisco Fil-
gueiras e o empresário Airton
Monteiro, que viajaram ontem.

II
ContribuiçãoSindicalRural

ATUAÇÃO

�Antes de sua viagem para
Brasília, Flávio Sabóia,
presidente da Federação da
Agricultura do Ceará,
participou de uma reunião,
na qual foi discutida a
contribuição sindical, que
não é mais obrigatório seu
desconto, o que vai criar
sérios problemas para os

sindicatos. Foram oferecidas
muitas alternativas. Esse
encontro foi realizado na
Capital, com a participação
de sindicatos cearenses. Foi a
primeira iniciativa para
discutir um problema de
suma importância para a
sobrevivência do
sindicalismo rural.
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“AArceatuaemdois
campos:aregulaçãoemsi
normatizandoefazendo
regrasetambémno
campodafiscalização”
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Balançodosserviçose
dasreclamaçõesfoi
divulgado,ontem,pela
AgênciaReguladorado
Estado(Arce)

A

Os consumidores cearenses en-
frentarammais quedas de luz no
ano passado. A quantidade de
interrupções aumentou 6,5%
em 2017, quando a Frequência
Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora (FEC)
passou de 5,04 horas para 5,37
horas, em média, segundo infor-
mações divulgadas ontem (23)
em balanço apresentado pela
Agência Reguladora do Estado
do Ceará (Arce) com base em
dados da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). Além
disso,aArce mostrouqueovolu-
medeáguaproduzidopelaCom-
panhiadeÁguaeEsgotodoEsta-
do do Ceará (Cagece) caiu 9,4%
de 2014 a 2016.

De acordo com o presidente
doConselhoDiretordaArce,Hé-
lio Winston Leitão, nas áreas de
energiaeáguaeesgotoasprinci-
pais reclamações dos consumi-
dores dizem respeito à interrup-
ção de luz nas residências e à
falta de água em alguns locais.
“A regulação da Arce atua em
dois campos: a regulação em si
normatizando e fazendo regras
etambém no campo dafiscaliza-
ção. No setor elétrico a interrup-
ção é ainda a principal queixa
daspessoas. A questão do sanea-
mento, o grande problema é jus-
tamente a escassez de água”.

Leitão enfatiza, no entanto,
que um dos focos da Agência é a
potabilidade da água. “Nós te-
mos que garantir que a Cagece
fornece uma água de qualidade
e que cumpra todas as normas
técnicas estabelecidas”, esclare-
ceu o dirigente.

Reclamações
O número de reclamações regis-
tradaspela Arce no setor elétrico
do Ceará em abril deste ano foi
de 334, contra 359 reclamações
no mesmo período de 2017. Fo-
ramabertasainda4.937solicita-
ções incluindo as reclamações,

informações, sugestões, entre
outros aspectos.

Temas
Osassuntosmaisreclamadospe-
los consumidores em abril fo-
ram falta de energia (41,38%) e
ressarcimento de danos elétri-
cos (23,15%). No acumulado de
2018, a Arce registrou 1.731 re-
clamações na área de energia
elétrica.Naáreadeáguaesanea-
mento, em abril foram 21 recla-

mações contra 36 em abril do
ano passado. Os consumidores
cearenses se queixaram mais so-
bre vazamento na ligação pre-
dial(29,41%),faltadeágua/bai-
xapressão(23,53%)epedidode
ligação (23,53%).

Publicação
O trabalho apresentado ontem
pela Arce trouxe uma síntese so-
bre a atuação e concretização
das atividades específicas de ca-

da área, envolvendo fiscaliza-
ções, normatizações, audiências
públicas, estudos técnicos, me-
diação de conflitos e relaciona-
mento, além de ações que visam
gerar mais transparência e
maior aproximação com a socie-
dade cearenses. Sobre o relató-
rio, Leitão disse que “a publica-
çãovaipropiciarao leitor a opor-
tunidade de acompanhar e com-
preender as decisões que resul-
tam na eficiência das atividades
enacredibilidadejuntoaosusuá-
rios dos serviços públicos, con-
forme os preceitos da boa gover-
nança,com reflexos na melhoria
da vida das pessoas e no desen-
volvimento do Estado”.

Aproximação
A Arce destacou ainda uma
maior aproximação da Agência
comasociedade,inclusivecoma
inauguração de um posto de
atendimento na Rodoviária En-
genheiro João Thomé, na Capi-
tal, a fim de se receber denún-
cias, reclamações, críticas e até
elogios por parte dos usuários
dos serviços regulados.

Naáreadecomunicação,com
o objetivo de facilitar cada vez
mais a informação, a Agência
Reguladora do Ceará lançou um
aplicativo para smartphone, no
sistema Android, permitindo
acesso direto dos usuários do Es-
tado. O aplicativo recebeu o no-
me de ConectArce.

Asmotoscontinuamliderandoos

acidentesno trânsitodeFortaleza.

Ontem,porexemplo,houveum,

comaparticipaçãodeumcoletivo,

comumcivil, vestindoumacamisa

demeiavermelhaeumabermuda

orientandootráfego.

Liderando

Númerode interrupçõesde
energianoCearásobe6,5%

Muitoboaanotíciadivulgadapelo

DiáriodoNordeste, comdireitoa

manchete,OCearáconseguiu

alcançarumareduçãode3,57%do

númerodepessoasvivendoem

extremapobreza.Osdados foram

fornecidospelo IBGE.

AfrequênciaEquivalente deInterrupçãopor UnidadeConsumidorapassoude

5,04horaspara5,37horas,emmédia FOTO: NATINHO RODRIGUES
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