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NEGÓCIOS

S
empre à frente do seu tempo, a
Embrapa – referência mundial na
pesquisa agropecuária – concluiu
o Visão 2030, seu plano estratégi-
co para tornar o Brasil mais com-

petitivo no mercado planetário de pro-
dução e oferta de grãos e proteínas ani-
mais.Hoje, o agronegóciobrasileiro – li-
derado por soja, carne e açúcar/etanol
– respondepor 77%das exportaçõesna-
cionais. Por causa do crescimento da
populaçãoedaurbanização, asnecessi-
dades mundiais por alimentos subirão
35%; por energia, essas necessidades
aumentarão 40%, enquanto as deman-
das por água potável crescerão 50%.
Apesar disso, a área plantada no Brasil
não precisará ser ampliada, segundo o
gerente de Inteligência Estratégica da
Embrapa, Edson Bolfe. É que, apoiado
pelaEmbrapa,o agronegóciobrasileiro
já utiliza avançada tecnologia para a re-
cuperação dos solos e para a produção
de mais alimentos com menos água, o
que tempermitidoa colheitadeduassa-
fras anuais em algumas culturas, como
a do milho. A Embrapa tem contribuí-
do decisivamente para a consolidação
do Brasil como um dos líderes da agri-
cultura e da pecuária mundiais, para o
que criou o Zoneamento de Risco Cli-
mático, oPlano deAgricultura deBaixa
Emissão de Carbono e oRenovaBio. No
Ceará, várias empresas da agrope-
cuária - entre elas Itaueira, Agrícola Fa-
mosa, Fazenda Flor da Serra, Nordeste
Vegetais e a Fazenda Barreiras - utili-
zam tecnologiasdaEmbrapa.

PREVIDÊNCIA

Aindaestá emdúvida sobrequemé
contraa reformadaPrevidência? Eis
algunsnúmeros esclarecedores: noPo-
derLegislativo, a aposentadoriamédia
édeR$ 29.195,00mensais; noPoder
Judiciário,R$ 19.019,00; noPoderExe-
cutivo,R$8.852,00.Eno INSS?Bem,
no INSSo valorda aposentadoriamé-
dia éde sóR$ 1.371,00. Sãovaloresmé-
dios,poishá -nos trêspoderes daRepú-
blica - aposentados comproventos su-
periores aR$50mil, inclusive aquino
Ceará.

BOLSONARO

Vice-presidente recém-eleitodaFedera-
çãodas IndústriasdoCeará (Fiec), Car-
los Prado - cujaCemacproduzmáqui-
nase implementos agrícolas emForta-
leza - vê três virtudes e três defeitosno
GovernoBolsonaro.Virtudes: 1) Ter
escolhido, sem fisiologia, seusminis-
tros, comdestaqueparaEconomia, Jus-
tiça,Agriculturae Infraestrutura; 2)Ter
sidoeleito semnegociações, compou-
quíssimosgastos de campanha; 3)Con-

tinuaracreditandoqueo futurodoPaís
dependerádaatitudedos brasileiros,
colocandoo interessedaNaçãoacima
dos interesses individuais.Defeitos: 1)
Nãocontrolar as atitudesdospróprios
filhos; 2) Escolhade liderançasnãoqua-
lificadasnoCongressoNacional; 3)Dei-
xaqueassuntos inexpressivos assu-
mamproporçõesmaioresdoqueosde
maior interessenacional.

NAÁFRICA

PauloAndréHolanda, superintenden-
tedoSenai-Ceará, viajará sábado, 1º de
junho,paraMoçambique. Farápales-
tranaConferência Internacional de
EducaçãoProfissional, que se realizará
naquelepaís africano, comoqualo Se-
nai-Ceará temestreita relação.

RESÍDUOSSÓLIDOS

Hoje, apartirdas 8horas, e amanhã,no
auditóriodaCDLFortaleza, aAgência
ReguladoradoCeará (Arce), emparce-
ria como InstitutoFuture e aFuncepe,
promoveráumdebate sobre aPolítica
NacionaldosResíduos Sólidos.O secre-
tárioNacionaldeSaneamentoAmbien-
tal doMinistériodoDesenvolvimento
Regional, JônathasCastro, abre o even-
to comumapalestra sobre as açõesdo
GovernoFederal na área.Daprograma-
ção técnica, constadebate acercada
ParceriaPúblicoPrivada (PPPs) empro-

jetosde aproveitamentode resíduos
sólidos.

CORRETORES

Umadasmaiores construtorasdoPaís,
aMRWEngenharia - compresençaem
Fortaleza - está elegendo20de cente-
nasde corretoresde imóveisquesecan-
didataramaumchamadodaempresa.
Os selecionados trabalharãopara a
MRWde formaautônoma, sendo remu-
neradospor comissão sobre vendas.

UECE

InformaaUniversidadeEstadual doCea-
rá (Uece): noúltimomêsdeabril, foram
diplomados694mestres edoutores.

NOVOSAVIÕES

FestanaTAP, que temvoodiário ligan-
doFortaleza aLisboaede lápara toda a
Europa: sua frotaalcançou, sexta-feira,
24, amarcade 100aviões.Ela recebeu
naqueledia sua terceiraaeronavedo
modeloA-330-Neo.Até2025, aTAP te-
rá incorporado71novos aviõesAirbus.

PERGUNTA

Após asmanifestações deontem,o
que virá?

OMUNDODESAFIAAEMBRAPA

AGORAQUEPASSARAM
aschuvas,pelomenosas
maistorrenciais,estánahora
deoGovernodoEstadoea
PrefeituradeFortaleza
iniciaremaOperaçãoTapa
Buraco.Noquetangeàs
rodoviasestaduais,oque
deveserfeitoéarecuperação
dasestradasdanificadas,
comoaqueligaaBR-222ao
PortodoPecém:naverdade,
elaéhojeumburacosó

NADEMOCRACIA,ÉPELA
viadapolíticaquetudosefaz
ousedeixadefazer.Nãoéa
políticaaculpadapelacrise
queoPaísatravessa.Aculpa
édosmauspolíticos,que,
pelovotolivre,podemser
trocadosporoutrosacada
eleição.Amemosapolíticae
condenemosomaupolítico
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