
 (/)
 (http://centraldoassinante.diariodonordeste.com.br/)

Cidade (/cadernos/cidade)  Política (/cadernos/politica)  Negócios (/cadernos/negocios)

Jogada (/jogada)  Entretenimento (/entretenimento)

TV DN (http://tv.diariodonordeste.com.br/)

Classificados (http://classificados.diariodonordeste.com.br/)

Home (/) /  Negócios (/cadernos/negocios)
/  Egídio Serpa: Sobradinho, Chesf e Ceará (/cadernos/negocios/coluna/egidio-serpa-1.209/egidio-serpa-sobradinho-chesf-e-ceara-1.1480698)

COLUNA

Egídio
Serpa: Sobradinho, Chesf e Ceará

  (http://twitter.com/share?url=http://diariodonordeste.verdesmares.com.br//cadernosegidio-serpa-sobradinho-chesf-e-ceara-

1.1480698'&via=diarioonline&text=+Egídio Serpa: Sobradinho, Chesf e Ceará)  (https://plus.google.com/share?

url=http://diariodonordeste.verdesmares.com.br//cadernosegidio-serpa-sobradinho-chesf-e-ceara-1.1480698) 

  

Todas as editorias 

NEGÓCIOS
(/CADERNOS/NEGOCIOS/COLUNA)

ÚLTIMA HORA (HTTP://DIARIODONORDESTE.VERDESMARES.COM.BR/CADERNOS/ULTIMA-HORA)

 NACIONAL : (HTTP://DIARIODONORDESTE.VERDESMARES.COM.BR/CADERNOS/NACIONAL)  Depoimentos da Lava Jato não foram alterados, diz Janot 

E
(/polopoly_fs/1.1480696!/image/image.jpg)
Siderúrgica Deve a CSP promover visita guiada de alguns
setores da sociedade cearense à sua usina siderúrgica (foto).
Eles conheceriam o projeto e sua importância social e
econômica para o Ceará.

EGÍDIO SERPA
egidio@diariodonordeste.com.br () •

00:00 · 27.01.2016

sta coluna retorna ao Projeto São Francisco de
Integração de Bacias por um motivo grave: a Chesf quer
reduzir de 800 m³/s atuais para 500 m³/s a vazão de
Sobradinho, para o que tenta convencer a Agência
Nacional de Águas (ANA), com o argumento de que é

para evitar o uso do chamado volume morto da barragem. Este é um
lado da notícia. Há outro: Sobradinho - que chegou aos seus níveis
mínimos por causa da pluviometria ridícula de 2014 e 2015, tem
recebido, nas últimas semanas, só 25% da água que recebia nos tempos
de boas chuvas na sua grande bacia hidrográfica. À Chesf só interessa a
geração de energia. Aos cearenses interessa que Sobradinho tenha
água para encher o Canal Norte do Projeto S. Francisco, sem o que não
operará no fim deste ano.
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José Maria Pimenta, que presidiu a Ematerce por 5 anos, segue acompanhando as estatísticas. Diante das últimas chuvas,
ele manda dizer: "Está provado - pela série histórica - que, em 120 anos, nunca houve 5 anos de seca no Ceará". Para ele, é
falha a previsão da Funceme.

Varejo

Empresários da indústria e agricultura conversaram 2ª feira sobre o insucesso de um grupo varejista local, que foi à garra
premido pela crise. "A crise ajudou, mas foi a incompetência da gestão a causa do fracasso", disseram. Uma boa saída são
os EUA.

Concessões: desinteresse

Ainda neste trimestre, o Governo do Ceará tornará pública a sua política de concessões - na mesma linha do que está a
fazer o Governo de S. Paulo. Tanto lá quanto cá surgiu uma pedra no meio do caminho - o endividamento das potenciais
empresas que poderiam interessar-se pelos projetos a serem concedidos à iniciativa privada (no caso cearense, até o
metrô de Fortaleza poderia entrar no pacote, além do Centro de Eventos e do Aquário). Um grande empreiteiro local, cuja
empresa está adimplente, disse: "Neste momento, não temos interesse".

Faec

Neste ano, a Federação da Agricultura do Ceará(Faec), por meio do Senar-Ceará, ampliará sua assistência técnica ao
produtor rural. O presidente da Faec, Flávio Sabóya, sabe que os pequenos produtores rurais - os da agricultura familiar no
meio - precisam, e muito, dessa assistência técnica.

Bom

Trmelétricas

Técnicos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - Arce - viram e inspecionaram
termelétricas cearenses. Aguarda-se, agora, o relatório dessas inspeções.

Ruim

Petróleo

Segue em queda livre o preço do petróleo - abaixo dos US$ 30 por barril. Por causa disso a Rússia, cuja economia depende
muito do petróleo, enfrenta grave crise. No Brasil, sofre a Petrobras.

Livre Mercado

Tem novos associados o Sindicato da Indústria Química do Ceará: Hectoplast, Clarilux, Indústria do Povo e Perfumaria
Talismã. A propósito: 28 empresas do setor comprometeram-se a instalar-se no Polo Industrial Químico de Guaiúba, um
projeto que ainda não saiu do terreno das boas ideias. Iniciada 2ª feira, 25, prosseguirá até domingo, 31,a Feira Massa que
tem patrocínio e apoio do Instituto do Câncer do Ceará. Neste ano, o evento realiza-se na comunidade da Praia do Futuro.
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