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anto faz o PSDB quanto o PT, ou o PMDB, ou o PP, ou o PDT, ou o PTB, eles todos têm algo em comum - o interesse pelos
cargos que movimentem dinheiro nas empresas estatais. A vice-presidência de Fundos de Governo e Loterias da Caixa
Econômica Federal, por exemplo, é posição muito disputada a que se engal�nham deputados e senadores de todos os
partidos. A intenção deles é exclusivamente - como revelam as delações da Lava Jato - usar o cargo com o �m de pressionar
os grandes clientes do banco a pagarem propina em troca das liberações de recursos. Foi assim na Petrobras, na Eletrobrás e

na Nuclebrás. Na Petrobras a indicação de políticos à sua diretoria foi proibida. Deveria sê-lo também na Eletrobrás, Nuclebrás, BB, Chesf,
BNDES, CEF etc etc

IPM

Novo superintendente no Instituto de Previdência do Município. Trata-se do economista Vicente Férrer, que foi secretário da Controladoria e
Ouvidoria Geral do Município. Missão dele: manter superavitária a Previdência Municipal.

Multada

Foi reduzida de R$ 6,5 milhões para R$ 5,7 milhões a multa que a Aneel impôs à Enel (ex-Coelce). A multa é resultado de inspeção feita pela
Arce, que apurou 12 itens de con�ito com o Plano de Universalização de Energia e o Luz para Todos.

Lojistas

O último "Cenários do Varejo", promovido pela CDL Fortaleza na semana passada, ultrapassou todas as melhores expectativas. Mais de mil
empresários do comércio da capital e interior lotaram o teatro do RioMar. Os lojistas amadureceram.

Enchente

Boa medida da Cogerh: usa bombas da elevatória do Eixão das Águas em Morada Nova - a jusante do açude Banabuiú - para injetar 5,3 m³
de água para Fortaleza puxados da enchente do rio homônimo. Toda essa água iria perder-se no oceano.

Interesse na fruta tropical

Por que um fundo de investimentos dos EUA - dedicado prioritariamente à aplicação de capitais na agricultura - está disposto a investir em
uma empresa cearense de fruticultura, da qual quer tornar-se sócia? A resposta é fácil: porque a produção de frutas de clima tropical - feita
sob tecnologias de ponta - é, na agricultura irrigada, o setor que mais cresce. Maior produtora brasileira e ainda maior exportadora mundial
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