
 O Ceará conseguiu o segundo melhor resultado na produção industrial 
do Brasil de novembro para dezembro de 2020. O crescimento da indústria 
cearense foi de 4,7%, ficando atrás apenas do Espírito Santo, com 5,4%. Os 
dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) nesta terça-feira (9).
 A atividade industrial no Brasil na passagem de novembro para 
dezembro de 2020, na série com ajuste sazonal, registrou crescimento de 
0,9%. Dos 15 locais pesquisados, 11 tiveram resultados positivos. Segundo o 
IBGE, isso é reflexo da retomada da atividade industrial após a adoção de 
medidas de combate à pandemia da covid-19. Os estados que tiveram queda 
foram Bahia (-4,0%), Amazonas (-3,7%), Pernambuco (-2,9%) e Goiás 
(-0,8%).

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Ano 02 - Edição Nº 43 ・ Fortaleza, 10 de fevereiro de 2021

Produção industrial do Ceará tem alta de 4,7% em 
dezembro e alcança o segundo melhor resultado do País

Fonte: Sedet
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Fonte: Complexo do Pecém

 Uma equipe da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará 
(Adece), liderada pelo presidente Eduardo Neves visitou, na manhã desta 
terça-feira (09), a sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) no Ceará. A missão teve o objetivo de conhecer de perto 
o programa Cidades Empreendedoras, voltado para o crescimento 
econômico dos municípios cearenses.
 O programa visa criar um pacote de soluções, treinamento e assessoria 
para as prefeituras municipais auxiliarem aos micros e pequenos 
empreendedores locais. A ferramenta realiza um levantamento das 
potencialidades de cada município e contempla uma série de orientações 
aos empresários.

 O primeiro mês de 2021 já terminou, mas deixou bons números no 
Terminal Portuário do Pecém. Isso porque foi registrado 15% de 
crescimento na movimentação de cargas em janeiro (1.367393t) desse ano 
em comparação a janeiro (1.193,641t) de 2020. Destaque para os 
desembarques que cresceram 30%, de 784.316t em jan/2020 para 
1.016,352t em jan/2021.
 Nos desembarques de cabotagem (movimentação entre o Pecém e 
outros portos do Brasil) os principais produtos movimentados foram 
minérios; cereais; ferro fundido; e alumínio.
 Já nos desembarques de longo curso, combustíveis minerais; ferro 
fundido; e adubos foram os principais produtos desembarcados 
procedentes de outros portos do mundo. Ou seja, mais cargas chegaram ao 
Ceará, ao Brasil em janeiro de 2021 através dos píeres do Porto do Pecém.

Adece e Sebrae discutem projeto voltado para o 
desenvolvimento dos municípios cearenses

Porto do Pecém registra crescimento de 15% na 
movimentação de cargas em janeiro de 2021

 Empresas de produtos alimentícios no Ceará podem agregar valor ao seu 
produto quando cadastradas no Serviço de Inspeção Estadual (SIE). O registro é 
realizado na Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), e tem como outras 
vantagens ampliar o fornecimento para novos mercados, inclusive para os 
programas sociais que só compram alimentos inspecionados, e até acesso as 
facilidades das linhas de crédito.
 “Neste ano a Adagri está com um plano de ação para motivar as empresas a 
se registrarem e também se regularizarem no SIE. A Agência vai se empenhar em 
fazer uma divulgação em todo o Ceará para que ocorra o maior número de 
empresas cadastradas. Isso vai valorizar os produtos dentro do mercado 
cearense”, informa a gerente de Inspeção e Fiscalização Animal da Adagri, 
Glaycione Rodrigues.

Clique aqui para ler a reportagem na íntegra.

 Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o governador Camilo Santana, e o 
prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciaram novas medidas para o 
enfrentamento à pandemia e o processo de vacinação do Ceará. Entre elas estão 
o aumento dos postos de vacinação com seis drive-thrus, que visam atender 
àqueles com mais de 75 anos; a parceria com táxis e aplicativos de mobilidade 
para o transporte de quem não tem carro; e a garantia da circulação de 200 ônibus 
a mais, em horários de pico na Capital.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 Nesta terça-feira (09) a presidente da Agência de Defesa Agropecuária do 
Ceará (Adagri), Vilma Freire, se reuniu com o presidente da Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará 
(Fetraece), Raimundo Martins, para discutir a assinatura do convênio que vai 
possibilitar que os 183 sindicatos filiados a Federação possam emitir documentos 
que são de responsabilidade da Adagri.
 A partir da assinatura do documento, que está sendo elaborado, será 
permitido aos sindicatos prestarem serviços como a emissão da Guia de Trânsito 
Animal para agricultor/a familiar (GTA); atualização cadastral e a declaração da 
vacinação contra a Febre Aftosa para o agricultor familiar. “Através desse 
convênio vamos conseguir com que os serviços prestados pela Agência possam 
chegar de forma mais facilitada a todos os municípios cearenses, já que são 183 
sindicatos ligados a Federação”, ressalta Amorim Sobreira.

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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Registro no SIE garante maior valor agregado aos produtos alimentícios 
produzidos no Ceará

Capital vai ganhar novas medidas para ampliar vacinação

Convênio permitirá que sindicados filiados a Fetraece possam 
emitir documentos da Adagri

Governador declarou que medidas extras para contemplar os setores de eventos, 
bares e restaurantes serão anunciadas na próxima semana

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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Número de novas empresas tem aumento de 25% em 
janeiro de 2021

 O balanço registrado pela Junta Comercial do Estado do Ceará, autarquia 
vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, aponta 
aumento de 25% no número de novas empresas registradas em janeiro, em 
comparação com o mesmo período de 2020. Ao todo, foram 11.239 registros de 
novos negócios no mês passado, contra 8.938 aberturas em janeiro de 2020.
 O setor de serviços foi o que mais abriu empresas em janeiro, como tem 
ocorrido nos meses anteriores, com 5.780 aberturas. Entretanto, o maior 
percentual de aumento foi do comércio, que registrou 4.353 empresas em janeiro 
deste ano e 3.227 empresas no mesmo período do ano passado, correspondendo 
a um aumento de 34%.

Ceará ocupa segundo lugar no ranking nacional de colocados 
do SINE em 2020 e lidera na Região Nordeste

 Em 2020, o Ceará ocupou o segundo lugar no ranking nacional de colocações 
do Sistema Nacional de Emprego (Sine), com 31.759 trabalhadores inseridos no 
mercado de trabalho local. A informação foi divulgada pelo Ministério da 
Economia, com dados extraídos da Base de Gestão da Intermediação de Mão de 
Obra (BG-IMO). O Sine cearense foi superado apenas pelo paranaense, que 
colocou 71.615 trabalhadores, e ficou à frente de São Paulo (21.981), de Minas 
Gerais (17.036) e do Rio Grande do Sul (14.391), que ocuparam o terceiro, quarto 
e quinto lugares, respectivamente..

Fonte: IDT

Seguro-desemprego atendeu 194.900 trabalhadores 
no Ceará

 O Ceará registrou 194.900 requerimentos ao seguro-desemprego em 2020. 
Os meses de maior pico das solicitações foram maio, com 32.935, seguido por 
abril, com 26.204, e junho, com 18.748. O número de requerimentos girava em 
torno de 15 mil pedidos por mês. Os dados são do Ministério da Economia e 
revelam um aumento do volume de requerimentos no período em que a 
pandemia do novo coronavírus causou maior impacto na economia do país, com o 
fechamento de atividades não essenciais.
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