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ara Cristiano Maia, presidente da Associação Cearense dos Produtores de Camarão, a Secretaria de Agricultura, Pesca e
Aquicultura - que nasceu para cuidar desses setores - "deve ser fechada" porque, sem recursos su�cientes para atuar, "não
tem razão para continuar existindo". Cristiano Maia, um dos maiores carcinicultores do País, prepara-se para, na próxima
semana, receber em Fortaleza a Fenacam - Feira Nacional do Camarão - que terá a presença do ministro da Agricultura, Blairo
Maggi. A nota ontem aqui divulgada, segundo a qual a SDA terá orçamento de R$ 364,8 milhões em 2017 contra apenas 7,8

milhões da Seapa, causou negativa reação junto aos líderes da agropecuária. Na sua opinião, o Governo do Ceará vira as costas à agricultura
empresarial.

Extinção 

Luiz Girão (foto), um dos maiores produtores de leite do Ceará, sugere que a Secretaria de Agricultura, "sem dinheiro para fazer suas tarefas",
seja extinta e incorporada à SDA.
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Será realizado amanhã, no Hotel Mareiro, na Av. Beira Mar, o seminário sobre Sinistros x Qualidade das Construções. Público-alvo:
pro�ssionais da engenharia, inclusive auditores e peritos. Evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia.

Outlet

Antecipando-se à Black Friday, o Off Outlet Fashion Fortaleza, que se localiza na geogra�a de Caucaia, à margem da BR-020, anuncia que
antecipará a promoção. Suas vendas começarão a partir de sábado, 19, com descontos de até 50%.

Re�naria: a desconhecida
Mais rápido do que se imaginava, o governador Camilo Santana e seu secretário de Assuntos Internacionais, Antonio Balhmann, fecharam
com a chinesa Guangdong Zhenrong Energy um memorando de intenção que prevê a instalação de uma re�naria de petróleo no Pecém -
investimento de US$ 4 bilhões. Quem é a Guangdong Zhenrong Energy? Segundo Bruno Iughetti, consultor em mercado de petróleo, "é uma
ilustre desconhecida" no mundo da energia. Por isto mesmo, Iughetti pede prudência e sugere uma pesquisa sobre a empresa.

Hapvida

Cândido Júnior (foto), do Hapvida, celebra: a empresa, que administra o plano de saúde de mesmo nome, recebeu em Buenos Aires o prêmio
Latin American Sales Personality Awards, pelo reconhecimento das práticas de mercado no que se refere às vendas e à qualidade do serviço
prestado ao público.

Bom

Chuvas

Boas chuvas têm caído sobre as nascentes dos a�uentes do rio São Francisco. Sobradinho, que em novembro de 2015 tinha só 0,9% de
água, tem hoje 6,5%, diz prof. Mário Miranda, da Univasf.

Ruim

Passagens

De Jericoacoara chega a notícia de que a empresa Fretcar, cujos ônibus transportam passageiros de lá para Fortaleza e para outras cidades
da região, dobrou o preço das passagens. Alô, Arce!!

Livre Mercado

Mudança no mercado de automóveis de Fortaleza. A cearense Eurovia, que era revendedora da marca francesa Peugeot, foi substituída pela
pernambucana Regence. Decidiu o Ministério da Agricultura aderir ao Programa Operador Econômico Autorizado - OEA Integrado - Agro -
iniciativa do Fórum Internacional de Aduanas coordenada no Brasil pela Receita Federal. Seu objetivo é simpli�car os procedimentos de
exportação e importação de vários produtos, incluindo os agropecuários.

EGÍDIO SERPA: "TEOTÔNIO: MILAGRE LEITEIRO" (/CADERNOS/NEGOCIOS/COLUNA/EGIDIO-SERPA-1.209/EGIDIO-SERPA-
TEOTONIO-MILAGRE-LEITEIRO-1.1652212)
16.11.2016

EGÍDIO SERPA: A SECRETARIA SEM DINHEIRO (/CADERNOS/NEGOCIOS/COLUNA/EGIDIO-SERPA-1.209/EGIDIO-SERPA-A-
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