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PIB cearense de 2019 cresce 2,11, supera
o nacional e tem na indústria o melhor
desempenho

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

O resultado positivo do PIB cearense
em 2019, divulgado nesta segunda-feira
(13) pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia
Econômica do Ceará (Ipece), trouxe ânimo às
equipes da Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet). De acordo
Fique por dentro das
com a publicação do Ipece, o PIB de 2019
medidas adotadas pelo
cresceu 2,11, superou o nacional e teve na
Governo do Estado do
indústria o melhor desempenho.
Ceará, desde que foi
Dos três setores que compõem o PIB –
decretada a situação de
Indústria, Serviços e Agropecuária – o
Emergência em Saúde.
primeiro apresentou crescimento de 4,08%
no Ceará, em 2019, bem acima do nacional:
de 0,5%. Já o segmento de Serviços fechou
o ano passado com elevação de 1,78%,
também superando o índice no Brasil: de
1,3%. Já o setor agropecuário cearense
evoluiu 1,33% em 2019, desempenho
equivalente ao nacional, que foi de 1,3%.
Para o secretário da Sedet, Maia Júnior,
os números mostram que as ações
desenvolvidas pela pasta ajudaram a
recuperar uma economia que vinha em
queda desde 2013. Mas ele pondera sobre a
continuidade dos resultados positivos, já
que o mundo foi surpreendido pela
pandemia do novo Coronavírus que,
certamente, trará reflexos para a economia.
“Não sabemos o que vai acontecer mas não podemos desanimar. Fomos
capazes de recuperar a economia de 7 anos em queda. Seremos mais
fortes e vamos continuar trabalhando com esperança de termos um Ceará
que cresce com menos desigualdades.” finalizou o secretário da Sedet.
Clique AQUI e acesse a Apresentação do 4º trimestre / 2019.
Clique AQUI e acesse o Ipece Conjuntura 4º trimestre / 2019.
Fonte: Sedet / Ipece

Itens de necessidades básicas não sofrerão
desabastecimento, diz CS Logística
O abastecimento de produtos do gênero de primeira necessidade não
está comprometido. É o que garante o presidente da Câmara Setorial de
Logística, Marcelo Maranhão, também diretor institucional do SETCARCE e
da Fetranslog Nordeste.
Em meio à pandemia do novo Coronavírus, o setor foi um dos
pioneiros a se mobilizar e apresentou ao Governo do Ceará uma lista de
pleitos. A criação da "Linha Verde de Logística e Distribuição" foi uma das
reivindicações atendidas, facilitando a abertura de comércio e serviços
essenciais para o setor de transporte de cargas voltado ao abastecimento
da população cearense.
Fonte: Adece

Governo do Ceará vai distribuir 5 milhões de máscaras
de proteção pelo Estado
O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde
(Sesa), lançou, na última quarta-feira (15), um edital de chamamento
público para a confecção de cinco milhões de máscaras de tecido
reutilizável por parte de empresas cearenses do setor têxtil. O material
deverá ser fabricado em caráter emergencial, adquirido pela Sesa e
distribuído para uso da população cearense com o objetivo de diminuir o
contágio do novo Coronavírus (Covid-19).
Com apoio técnico da Agência de Desenvolvimento do Estado do
Ceará (Adece), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e
Trabalho (Sedet), a ação visa distribuir o equipamento de proteção pelas
oito macrorregiões do Ceará. A divisão será feita proporcionalmente à
quantidade de habitantes, conforme dados disponibilizados pelo Censo
2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Acesse o edital clicando AQUI.
Fonte: Governo do Ceará

Adece reúne presidentes de Câmaras Setoriais e ouve
sugestões para enfrentamento econômico
As consequências econômicas causadas pela pandemia do novo
Coronavírus foram abordadas na primeira reunião do ano do Fórum dos
Presidentes das Câmaras Setoriais. O encontro é realizado de forma
trimestral pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e
ocorreu nesta terça-feira (14), virtualmente, por meio da ferramenta
online Cisco Webex.
Participaram da reunião o presidente da Agência, Eduardo Neves; os
secretários executivos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e
Trabalho (Sedet) Roseane Medeiros (Indústria), Sílvio Carlos Ribeiro
(Agronegócio), Júlio Cavalcante (Comércio, Serviço e Inovação) e Kennedy
Montenegro (Trabalho e Empreendedorismo); e representantes de 17
Câmaras Setoriais.
A readequação da maneira de trabalhar nas empresas em tempos de
isolamento social e o acesso ao crédito para a implementação das
mudanças necessárias estavam entre as principais reivindicações. Os
participantes sugeriram ainda a elaboração de um plano de ação para um
posterior retorno das atividades de forma gradual, preservando a saúde
dos trabalhadores e da população em geral.

Fonte: Adece

FMI divulga Relatório de Monitor Fiscal
O Fundo Monetário Internacional (FMI) acaba de divulgar o Relatório
Monitor Fiscal – abril 2020. O documento defende que as políticas fiscais
estão na vanguarda da resposta à crise causada pelo novo Coronavírus.De
acordo com o diretor do departamento de Assuntos Fiscais do FMI, Vitor
Gaspar, as medidas fiscais podem salvar vidas, proteger as pessoas e
empresas mais afetadas do impacto econômico da pandemia e impedir
que a crise da saúde se transforme em uma profunda e duradoura queda.
Durante a coletiva, o diretor do Fundo elogiou o Brasil pela declaração
de estado de calamidade que permitiu adoção de medidas fiscais capazes
de mitigar os efeitos da crise. “O governo brasileiro acertadamente
declarou estado de calamidade pública, o que permitiu a suspensão das
metas fiscais. Nesse contexto, criou o espaço para apoiar o sistema de
saúde, as famílias e as empresas”, disse Gaspar.
Clique AQUI para assistir a entrevista completa e visualizar o Relatório.
Fonte: FMI

Movimento #ApoieUmRestaurante contempla
estabelecimentos cearenses
Uma corrente para ajudar restaurantes, bares, confeitarias e
cafeterias de todo o Brasil vem unindo parceiros com o objetivo de lutar
pela sobrevivência dos negócios no período de pandemia do novo
Coronavírus. O movimento #ApoieUmRestaurante já conta com empresas
cearenses oferecendo 50% de desconto.
Para participar do movimento adquirindo um voucher ou efetuando o
cadastro de um estabelecimento, basta acessar:
https://www.apoieumrestaurante.com.br.

Fonte: Movimento Apoie um Restaurante

Jucec implementa evolutivas no processo digital
A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) disponibilizou novas
funcionalidades no Portal de Serviços para facilitar o uso do registro
digital e registro automático de empresas, além de reduzir o prazo de
tramitação dos processos. A presidente da Junta, Carolina Monteiro,
explicou que os processos estão sendo encaminhados ao fluxo automático
caso atendam aos requisitos, considerando que o sistema já possui toda a
inteligência e sabe se a solicitação se enquadra nas regras do Registro
Automático. "Assim, teremos mais agilidade com grande parte dos
processos sendo liberados em minutos”.
Além desta novidade, o Documento de Arrecadação Estadual (DAE)
passou a ter preenchimento automático após a conclusão da Ficha de
Cadastro Nacional (FCN)/Integrador, contribuindo para a linearidade do
processo e redução dos erros. Os processos de Empresário Individual não
terão mais a pré-análise, reduzindo o prazo de tramitação destes
documentos.
Fonte: Jucec

Procurações são aceitas temporariamente sem
reconhecimento de firma
A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) está aceitando o
envio de procurações sem o reconhecimento de firma,
temporariamente, por conta da impossibilidade de acesso aos
Cartórios devido às medidas de contenção ao Coronavírus. Os
empresários que não tiverem certificado digital poderão outorgar
poderes a advogados e contadores para que eles possam assinar
digitalmente o documento (instrumento) a ser arquivado na Jucec.
Clique AQUI para saber mais detalhes.
Fonte: Jucec

Secitece e IFCE unidos no auxílio a pequenos
comerciantes durante a quarentena
O Instituto Federal do Ceará (IFCE) com apoio da Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, desenvolveu a plataforma
“Fique em Casa”, um serviço que permite o cadastro de empresas,
beneficiando pequenos e médios negócios, de modo a dar suporte a
vendas on-line no período de quarentena. O objetivo é garantir a
continuidade dos setores de atividades comerciais mais afetados pela
crise, conectando os consumidores com comércios e serviços de cada
região. No Ceará, já estão cadastrados 316 estabelecimentos.
Saiba mais clicando AQUI.

Fonte: Secitece / IFCE

Uece disponibiliza canal para orientar pedidos de
Auxílio Emergencial
O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Estadual do
Ceará (NAF/Uece) disponibilizou canal de comunicação gratuito para
orientar e/ou ajudar na realização de pedidos do Auxílio Emergencial do
Governo Federal, no valor de R$ 600/mês, como medida para enfrentar a
pandemia do Covid-19. O atendimento pode ser feito de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone (85) 2180-6449.
O serviço do NAF/UECE, voltado para pessoas de comunidades
carentes de Fortaleza, é realizado por alunos e professores do curso de
Ciências Contábeis, em parceria com Grupo de Pesquisa sobre as Zonas
Especiais e Interesse Social (LabZEIS) do Laboratório de Gestão de
Cidades (LAGIC), vinculado aos Laboratórios Associados em Inovação e
Sustentabilidade (LAIS/UECE) e com o apoio do Instituto
Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento (IDESCO).

Fonte: Uece

FIDA e SDA estudam prorrogação da execução do
Projeto Paulo Freire
A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e o Fundo
Internacional de Desenvolvimento da Agricultura (FIDA) debateram a
prorrogação do prazo de execução do Projeto Paulo Freire em decorrência
da pandemia causada pelo novo Coronavírus. A ação de combate à
extrema pobreza em 600 comunidades rurais de 31 municípios cearenses
se encerraria no final de 2020 e, agora, o esforço conjunto é para
estendê-la até junho do próximo ano.
A proposta precisa ser submetida à sede do FIDA, situado em Roma,
na Itália, e está condicionada à simplificação e aceleração da execução dos
planos de investimento. Outras condicionantes apresentadas pelos
representantes do FIDA no Brasil são a comprovação de indicadores de
aumento da produção e da renda dos beneficiários do projeto. O estudo
seria entregue em até três meses e os dados seriam coletados a partir de
400 entrevistas com beneficiários.
Fonte: SDA

Ematerce cria atendimento online para agricultores
durante período de pandemia
Visando agilizar o atendimento aos agricultores familiares em todo o
Ceará, durante esse período de isolamento social por conta da Covid-19, a
diretoria da Ematerce junto com a equipe de Informática da empresa,
desenvolveu um sistema online, onde o produtor poderá tirar suas
dúvidas sobre Ater (Assistência Técnica e Extensão Rural).
A ferramenta será um Chat ou Bate Papo no próprio site da empresa
www.ematerce.ce.gov.br, onde o produtor se cadastra com colocando o
nome, e-mail, telefone e escreve sua dúvida no Campo Mensagem.
Automaticamente, o técnico verá a pergunta e encaminhará a resposta.

Fonte: Ematerce

Agenda Internacional da Indústria vai trabalhar pela
recuperação do comércio exterior brasileiro
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) publicou a 5ª edição da
Agenda Internacional da Indústria. O documento reúne 109 ações,
distribuídas em quatro eixos: política comercial, serviços de apoio à
internacionalização, ações em mercados estratégicos e cooperação
internacional.
A Agenda traz ações importantes para 2020, mas que seguramente
serão realocadas para 2021. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e
de Confecção (Abit) participou da construção do conteúdo.
Clique AQUI para acessar a Agenda Internacional da Indústria.
Fonte: Abit / CNI

MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Veja as ações das empresas do setor têxtil e de confecção contra
a pandemia.

CNI divulga propostas da Indústria para atenuar efeitos
da crise.

FMI divulga políticas fiscais para conter danos causados pela
Covid-19.

Pesquisa da Associação Nacional do Transporte de Cargas e
Logística revela Impactos do Coronavírus no Transporte
Rodoviário de Cargas.

FMI projeta pior crise econômica desde a grande depressão.
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