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xposição Espera-se de uma exposição agropecuária que ela exiba o que de melhor existe no setor: bovinos, caprinos e ovinos
premiados pela alta linhagem. Pois a ExpoCrato está sendo apresentada como a exposição dos maiores artistas da música
brasileira. Humm...

Um ex-diretor da Petrobras, hoje atuando como consultor de empresas na área de petróleo e gás, com estreita ligação com o
Ceará, disse a esta coluna que a provável construção de um parque de tancagem de combustíveis no Pecém "não deveria signi�car a
desativação do parque do Mucuripe, mas a sua ampliação". Hoje, o Ceará consome 180 mil toneladas/mês de combustíveis, "60 mil das
quais vêm de Guamoré (RN) e Suape (PE) em caminhões-tanque, que estragam as rodovias". Pecém ainda não tem um píer para
combustíveis, o que já di�culta o projeto de um parque de tancagem lá. Por causa disto, o sensato hoje é ampliar Mucuripe, sugere o
consultor.

Aeroporto

Precisam o Governo do Ceará e as distribuidoras de combustíveis, juntamente com a Petrobras, somar esforços para resolver a questão do
aeroporto de Fortaleza, sem tanques su�cientes para guardar querosene de aviação, que vem de Guamaré em caminhões.

Água

Autoridades da Secretaria de Recursos Hídricos e empresários da agricultura irrigada concordam: no Ceará, a água para a agricultura tem
custo barato. Poderá ser mais cara, mas será preciso usar a Polícia para punir quem desvia a água.

TAP: a força do Nordeste
 

ASSINE > Diário do Nordeste

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
http://centraldoassinante.diariodonordeste.com.br/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politica
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/jogada
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/zoeira
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/tvdn
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/servicos/blogs
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/classificados
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/coluna/egidio-serpa-1.209/egidio-serpa-tancagem-ampliar-mucuripe-1.1959429
javascript:fbShare('http://diariodonordeste.verdesmares.com.br//cadernos/egidio-serpa-tancagem-ampliar-mucuripe-1.1959429', 'Eg%C3%ADdio Serpa %E2%80%94 Tancagem: ampliar Mucuripe', '', 'http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/img/diario/logo_dn_facebook.jpg', 520, 350)
http://twitter.com/share?url=http://diariodonordeste.verdesmares.com.br//cadernos/egidio-serpa-tancagem-ampliar-mucuripe-1.1959429&via=diarioonline&text=+Eg%C3%ADdio+Serpa+%E2%80%94+Tancagem%3A+ampliar+Mucuripe
https://plus.google.com/share?url=http://diariodonordeste.verdesmares.com.br//cadernos/egidio-serpa-tancagem-ampliar-mucuripe-1.1959429
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/coluna
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuOdsRS0kPU_-EaDacpR562oilBBe8trT31q-7niLwUL60pyN8xlsslo-xErOh90Pjh3gI94aszWoHECucMb9djZ8BSY5xn8ek_Yxc3xIEoCMvD9nw23mqF3gynGyLJazPh5ngtuh2fI_NTiWpHWjSiMmQtAAufmNyQTwRDZCEbcx7RxQqhY3iI3R5Mm6oGB5j0YyhxVE_ot30req3IIdEEshJP4Xtm3q-nueYSod9Fw4vNSwW-hO40UqI0D_Ugk_PaOgDzP8qeVH763SqM-5k1EY_7bqLtiqjmZP12h90&sai=AMfl-YS7x83GCvtnjs9r_QWwN5KpifZW4cWCdPpeTo7oxIrr8VkML8FOxsWlAer5ZDjvOI0ezf__asje_iN4yV7IHPgR6lUMRI2sQCpKUpt522LEIk_SQiUXpfOhxoc&sig=Cg0ArKJSzEGRtkPNIuXv&adurl=https://conteudo.polibrasnet.com.br/inteligencia-artificial-e-futuro-das-vendas&nm=2
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/ultima-hora
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/suplementos/tecno
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/suplementos/tecno/online/facebook-mostrara-quanto-tempo-voce-gasta-na-rede-social-1.1960116
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/suplementos/tecno
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/coluna/egidio-serpa-1.209/egidio-serpa-tancagem-ampliar-mucuripe-1.1959429


25/06/2018 Egídio Serpa - Negócios - Diário do Nordeste

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/coluna/egidio-serpa-1.209/egidio-serpa-tancagem-ampliar-mu… 2/12

ver outros artigos (/cadernos/negocios/coluna/egidio-serpa-1.209)  ver outras colunas (http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/suplementos/colunas)

Últimos Artigos

Luís Quaggio, diretor de vendas da TAP para o Brasil, revela: os brasileiros respondem por 70% da receita de sua empresa neste País. Essa
receita alcançou, no ano passado, US$ 700 milhões (R$ 3,31 bilhões). No Nordeste - o Ceará no meio - as vendas da TAP são divididas: 50%
para brasileiros, 50% para estrangeiros, o que, segundo Qaggio, revela o potencial turístico nordestino. É por esta razão que a TAP - a partir do
inverno europeu de 2019 - ampliará suas frequências para Fortaleza, Natal e Recife. Fortaleza - durante o inverno na Europa - passará a ter
dois voos diários.
Enel

Segunda-feira, 25, diretores da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) receberão diretores da Enel, que distribui energia elétrica na
geogra�a cearense. Um dos temas do encontro será o da redução do tempo de atendimento das reclamações dos consumidores, entre os
quais as empresas da construção civil.

Bom

Turismo em alta

Impressiona o número de turistas chineses em viagem pelos países da Europa. Lisboa, cujo turismo explodiu e com ele toda a economia do
País, está, neste �m de semana, lotada de chineses, que enchem restaurantes e shoppings.

Ruim

Aquário

Um dos pontos turísticos mais visitados de Lisboa é o seu aquário, que se denomina Oceanário. Há �las enormes. O ingresso custa 16 euros
(R$ 75). Enquanto isso, no inacabado aquário de Fortaleza...

Livre mercado

Quem é mesmo o campeão mundial de uso dos defensivos agrícolas, no Brasil chamado de agrotóxicos? Resposta: o desenvolvido e austero
Japão, onde se usam 11,7 quilos de defensivos - ou pesticidas - por hectare. Em segundo lugar, a Holanda, �nanciadora de ONGs
ambientalistas mundo afora, que utiliza 4,5 quilos por hectare; em seguida, a França, com 2,4 quilos/hectare; a Alemanha, com 1,9
quilo/hectare. Só depois vem o Brasil, que usa só 1,1 quilo de defensivos por hectare. Por trás da campanha contra a agropecuária brasileira,
há interesses �nanceiros e motivação ideológica.
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