
 O volume de novos investimentos no Ceará por parte da iniciativa privada 
foi de R$ 29,5 bilhões nos últimos 10 anos. O montante representa o 
acumulado aportado por 295 empresas incentivadas pelo Estado por meio do 
Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI). Os números fazem parte de um 
levantamento realizado pela Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece), 
que ainda aponta que o Ceará assinou, de 2015 a 2021, 344 protocolos de 
intenções que devem atrair mais de R$ 116 bilhões em investimentos privados 
e gerar mais de 57 mil empregos diretos nos próximos 10 anos.

Ceará atrai mais de R$ 29,5 bilhões em investimentos 
privados em 10 anos

Fonte: Adece
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 No Ceará, a taxa de desemprego diminuiu, de 12,4% para 11,1% da força 
de trabalho local, entre o terceiro e o quarto trimestre de 2021. O contingente 
de desempregados foi estimado em 439 mil pessoas, 52 mil a menos do que no 
trimestre anterior. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNADc), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), e foram divulgadas nesta quinta-feira (24).

Desemprego cai para 11,1% no quarto trimestre no Ceará

Fonte: IDT
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 Projeto de criação de garoupa, peixe do mar, em território cearense vem 
chamando atenção DE pesquisadores e aquicultores no estado e pode se 
tornar uma alternativa importante de renda para várias regiões no estado. A 
avaliação é do engenheiro de pesca Felipe Matias, que atua como 
cientista-chefe em projetos relativos ao desenvolvimento da aquicultura no 
Ceará.

Criação de garoupa no Ceará desperta atenção de 
produtores e pesquisadores

Fonte: Sedet
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