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nualmente, o Governo do Ceará cobre, com seus próprios recursos, o dé�cit de R$ 1,2 bilhão causado pela folha de
pagamento de servidores aposentados e pensionistas. Esse rombo mantém seu perigoso viés de alta, causado pela boa
notícia da longevidade do brasileiro, que, segundo o IBGE, vive em média 76 anos. É perigosa a alta porque - se nada for feito
agora - faltará, no curto prazo, dinheiro para cobrir o dé�cit. No Ceará, o governo estadual adotou, com o apoio do Legislativo
providência emergencial: subiu de 11% para 14% a contribuição do servidor à sua Previdência, aliviando, mas não

solucionando, o problema. A solução virá com a reforma do modelo, cuja proposta o Congresso Nacional precisa aprovar, algo difícil de
acontecer neste período de crise.

Autuados

Dez dos parques eólicos do Ceará foram autuados pelos �scais da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados no Ceará (Arce),
que identi�cou uma série de irregularidades - da falta de licenciamento até a precária manutenção.

Alto custo

Esta é uma semana muito importante para o destinos do País. Nada com retomada do crescimento da economia mas com a rejeição ou não
da denúncia da PGR contra o presidente Temer, acusado de corrupção passiva. Tudo a um alto custo �nanceiro.

Viajando

Estão na Europa o prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, e seu colega da vizinha cidade do Crato, José Ailton Brasil. Estão a visitar
fábricas de teleféricos em Portugal, Bélgica e Áustria. Na sexta-feira, estavam na Suíça, pátria dos relógios.

Doadores

Funcionários da Aço Cearense, por espontânea vontade, cadastraram-se para ser possíveis doadores de medula óssea. São 178 novas
pessoas a engrossar o banco de doadores. Foi mais uma ação do setor Qualidade de Vida daquela empresa.

A tecnologia do camarão
Quinze empresários da indústria e agropecuária do Ceará visitaram no �m de semana no RN a fazenda Potiporã, cujo dono, o cearense
Cristiano Maia, é o maior criador brasileiro de camarão em cativeiro. Conheceram o processo de produção - desde o pós-larva (�lhotes) até o
seu moderno laboratório onde técnicos estrangeiros e nacionais desenvolvem - usando a última tecnologia - pesquisas biogenéticas que
permitirão o convívio com doenças que atacam a carcinicultura, como a mancha branca. A Potiporã é a maior fornecedora de pós-larva para
os criadores de camarão do Nordeste e a maior criadora do País.
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