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A informação de que faltam berços para atracação de navios no Porto do Pecém e que 11 
embarcações aguardam, em alto mar, a liberação de um píer para acostar e descarregar (algumas 
desde janeiro), é uma amostra do tamanho do desafio que a Cearáportos, empresa que administra o 
terminal portuário, tem pela frente. E não há mágica: é preciso acelerar as obras de expansão do 
Tmut, o terminal de múltiplo uso, para que o porto possa se ajustar à demanda do comércio exterior. 
Dos dois principais empreendimentos projetos para a área, a CSP e a refinaria Premium II, apenas a 
primeira já demanda boa parte da infraestrutura atual.

Maquinário velho

Surpreende também que o Porto do Pecém já conviva com problemas nos equipamentos e 
máquinas que operam na retirada das cargas e contêineres dos navios. Dos cinco guindastes 
existentes, dois estão em manutenção, mas todos têm o mesmo diagnóstico: estão velhos, com mais 
de dez anos em operação e com baixa produtividade.

BNB Caucaia

A agência do Banco do Nordeste em Caucaia foi inaugurada oficialmente nesta quarta-feira, na rua 
15 de novembro, 1477, Centro. Além da sede do município, a unidade também atenderá os 
mercados de São Gonçalo do Amarante e Paracuru. Sua área de atuação compreende o entorno do 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que tem fomentado negócios dos mais diversos portes. 
A meta é dar suporte desde a empreendedores individuais até grandes empresas.

Mais agências

Ao todo, oito novas agências do BNB estão sendo abertas ao público neste semestre, no Ceará. Na 
próxima semana será inaugurada outra agência do Banco do Nordeste. No dia 30 de abril, será 
inaugurada a agência Fortaleza Santos Dumont, que está instalada no prédio da Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Capef), na avenida Santos Dumont, 
nº 771. As unidades de Acaraú, Maranguape, Horizonte, Viçosa do Ceará, Santa Quitéria e Juazeiro 
do Norte Lagoa Seca já estão em funcionamento e terão, em breve, cerimônias de inauguração e 
posse de seus gerentes.

Inscrições

As inscrições para o 1º Prêmio A Nova Cara do Sertão já estão abertas e podem ser feitas até o 
próximo dia 30 de abril pelo envio da ficha de inscrição para o e-mail 
anovacaradosertao@adel.org.br ou entregues impressas na sede da Agência de Desenvolvimento 
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Econômico Local (Adel), à Rua Francisco Nunes, 318, Acampamento, Pentecoste. A entrega será 
realizada em 29 de maio de 2014, na sede FIEC. O prêmio procura dar visibilidade aos jovens 
empreendedores rurais que superaram os desafios e criaram soluções criativas para desenvolver 
seus projetos e negócios.

Olho nas eólicas

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) fiscaliza, no 
período de 23 a 25 de abril, as usinas eólicas Prainha e Taíba, ambas de propriedade da Wobben 
Wind Power Industria e Comércio Ltda. Já nos dias 28 e 29, será fiscalizada a usina Foz do Rio 
Choró, da empresa CPFL Energias Renováveis S.A. Essas usinas estão em operação comercial 
desde o ano de 2010 e objetivo da fiscalização é confirmar se a geração de energia está de acordo 
com os padrões e quantidades estabelecidos em normas e contratos.
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