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Últimos Artigos

Camarão

Vem ai a Câmara Setorial da Carcinicultura. Operará no âmbito do Ministério da Agricultura, cuja ministra Kátia Abreu recebeu
em seu gabinete na semana passada os grandes produtores de camarão do País. Ela quer exportar camarão brasileiro.

Dias Branco

Novidade na Richester, uma das marcas da cearense M. Dias Branco: seu wafer de chocolate Amori Lanchester, em pacote de
20g, tem novos display e embalagem que já chegaram às gôndolas dos supermercados do Nordeste, RJ e MG. É criação
própria.

BID e Ceará: a boa parceria

Três novas licitações de obras rodoviárias estão em fase de julgamento na PGE - Procuradoria Geral do Estado. As obras são as
seguintes: recuperação da rodovia Quixeramobim a Encantado, com 38 Km de extensão, a um custo de R$ 38 milhões;
recuperação da estrada Icó-Icozinho, com 39 Km - o resultado do certame atrasará: uma das licitantes entrou com recurso; e a
Ocara-Antonio Diogo, com 37 Km, vencida pela Construtora Samaria. São obras que integram a quarta etapa de um exitoso
projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do qual o governo do Ceará sempre foi bom parceiro.

Tricampeão

Patriolino Dias (foto), que comanda a Construtora Dias de Sousa, ainda celebra o tricampeonato conquistado por sua empresa,
ganhadora - pelo terceiro ano seguido e por decisão dos seus pares na entidade - do muito cobiçado Troféu Coopercon 2015.
Ele promete que, em 2016, vai correr "em busca do tetra".

Bom

Toyota

Entrou em operação ontem o Centro de Distribuição da Toyota no Nordeste. Localizado em Suape (PE), o CD da Toyota tem
área de 23 mil m² e já distribui Corolla, Etios, Hilux e SW4.

Ruim

Sumiu!!

Lembram-se do Nanico? Aquele carrinho que seria produzido na geografia de São Gonçalo do Amarante em terreno doado por
um empresário local? Esqueçam. Sumiram o carrinho e seu dono.

Livre Mercado

Hoje, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce) apresenta seu relatório anual à Comissão de
Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa.

Festa em Juazeiro do Norte: a Prefeitura de lá já pagou a segunda parcela do 13º do seu quadro de servidores e está pagando a
folha de novembro.

Quem quer comprar lingeries? O Tribunal do Trabalho do Ceará (TRT) fará hoje um leilão que, em um dos lotes, há peças
íntimas novinhas. Em outro lote, uma sorveteria.
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