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Indústria e serviços impulsionam PIB cearense
Impulsionado pelos segmentos Indústria e Serviços, o Produto Interno
Bruto (PIB) cearense fechou com crescimento de 4,78% no terceiro trimestre
de 2021 em relação a igual período do ano passado. Com relação ao trimestre
imediatamente anterior (2º trimestre/2021), o índice ﬁcou em 3,25%. O
acumulado no ano atingiu 7,81% e em 12 meses 5,58%. Os quatros resultados
do Ceará superaram os do Brasil, respectivamente, 4,0%, -0,1%, 5,7% e 3,9%.
Os números constam do trabalho PIB Trimestral do Ceará – 3º Trimestre de
2021 (Dezembro), que acaba de ser publicado pelo Instituto de Pesquisa e
Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Órgão vinculado à Secretaria de
Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Estado do Ceará.
Fonte: Ipece / Sedet

Clique aqui e leia mais.

Economia do Ceará fecha terceiro trimestre com avanço
de 4,78%, novamente acima da média nacional
Ótima notícia para a economia cearense. No terceiro trimestre de 2021,
o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu 4,78%, em relação ao mesmo
trimestre de 2020. A informação foi dada pelo governador do Ceará, Camilo
Santana, em transmissão ao vivo pelas redes sociais. O resultado do Ceará é
superior ao PIB nacional que registrou crescimento de 4,0% no mesmo
período de análise. Os dados são do Instituto de Pesquisa e Estratégia
Econômica do Ceará (Ipece). Para o órgão, o resultado é explicado pelo
crescimento da Indústria (8,45%), seguido pelo setor de Serviços (5,33%).
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Hub do Hidrogênio Verde: com 14° memorando de
entendimento assinado, Ceará amplia a capacidade
de produção do combustível do futuro
A implantação de um Hub de Hidrogênio Verde no Ceará tem despertado
o interesse de diversas empresas estrangeiras. O governador do Ceará,
Camilo Santana, assinou, nesta segunda-feira (13), o 14º memorando de
entendimento para a implantação de uma planta do combustível limpo no
Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), em São Gonçalo do
Amarante. O protocolo foi ﬁrmado com a AES Brasil, uma subsidiária da AES
Corporation, que é uma das maiores empresas de energia dos Estados
Unidos.
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Prefeituras do Ceará já podem aderir parceria com
Governo do Estado para ampliação do Programa Ceará
Credi. O Edital já está disponível.
O Governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do
Estado do Ceará (Adece), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet), acaba de lançar Edital de Chamamento Público
para ampliação do Programa de Microcrédito Produtivo (Ceará Credi). Os
municípios que desejarem ser parcerios devem participar do Edital de
Chamamento Público que já está disponível. Com isso os postos de
atendimento serão ampliados, aumentando a produtividade dos agentes de
crédito e o número de operações de crédito aprovadas por cada agente.
Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

ZPE Ceará é premiada com selo TCE Ceará Sustentável
Em decorrência de suas práticas de fomento à sustentabilidade e
cuidados com o meio ambiente, a Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) do Ceará, que faz parte do Complexo do Pecém, foi reconhecida, nesta
quinta-feira (16), com o Selo TCE Ceará Sustentável – Edição 2020/2021, que
avalia as práticas alinhadas com um ou mais Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).
Fonte: ZPE Ceará

Clique aqui e leia mais.

Guarda Costeira dos EUA visita instalações do
Porto do Pecém
E nessa sexta-feira (10) uma comissão da Guarda Costeira dos Estados
Unidos visitou as instalações do Porto do Pecém. A comitiva foi recebida pela
diretoria do Complexo do Pecém e em seguida visitou algumas das principais
instalações do terminal portuário cearense, como o Centro de Controle
Operacional (CCO) e o Centro de Monitoramento de Vigilância Eletrônica
(CMVE).
Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Secretários da Sedet conhecem detalhes do projeto de
mineração em Pedra Branca
O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia
Júnior, e a secretária executiva da Indústria, Roseane Medeiros, estiveram
reunidos com o diretor de Relações Institucionais da South Atlatinc Gold,
Eduardo Leão, na manhã dessa sexta-feira (10), na Sedet. O diretor
apresentou detalhes do Projeto de Mineração em Pedra Branca Ouro – Ceará.
Também estava presente o advogado Tomás Figueiredo, ex-diretor da
Agência Nacional de Mineração-INM.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Novo decreto: passaporte de vacinação será obrigatório
em equipamentos públicos do Ceará
Em transmissão pelas redes sociais, nesta sexta-feira (10), o
governador Camilo Santana, ao lado do secretário da Saúde Marcos Gadelha,
anunciou decisão tomada pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à
Pandemia: a partir do dia 20 de dezembro será obrigatório passaporte de
vacinação para acessar equipamentos públicos do Ceará.
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

IDT estima mais de 12 mil vagas para o
primeiro trimestre de 2022
Boa notícia para quem quer começar o ano com a carteira de trabalho
assinada. O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho estima que mais de 12
mil vagas sejam captadas no primeiro trimestre de 2022. Além disso, mais de
nove mil trabalhadores podem ser colocados no mercado de trabalho no
mesmo período. As estimativas levam em consideração os dados dos anos
anteriores, além das análises de mercado realizadas pelos especialistas do
Instituto.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Passaporte da vacina será solicitado para atendimento
das unidades do IDT/SINE
A partir da próxima segunda-feira (20), as unidades do IDT/SINE
retomam sua modalidade de atendimento presencial, sem a necessidade de
agendamento prévio. No entanto, para garantir o acesso aos serviços de
forma segura e seguindo todas as orientações estabelecidas pelo Decreto
Estadual Nº 34.458, os trabalhadores devem comparecer portando, além dos
documentos para o cadastro, o passaporte de vacinação.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.
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