
 A previsão do PIB estadual para 2022 é de 1,25%, superior ao projetado 
para o Brasil, de 0,5%. Os números estão no trabalho “PIB Trimestral do Ceará 
– 4º Trimestre e ano de 2021”, 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 Ceará.

PIB cearense cresce 6,63% em 2021 impulsionado 
pela indústria

Fonte: Ipece

Clique aqui e leia mais.
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 O governador Camilo Santana participou, na manhã desta quinta-feira 
(24), da inauguração da obra de ampliação do parque fabril da empresa 
Vulcabras, instalada em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 
Com investimento de R$ 120 milhões, a unidade cresceu 7.000 m², chegando a 
120.000 m². Com isso, a empresa espera aumentar sua produção com novas 
máquinas de última geração. A fábrica gera 10 mil postos de trabalho no Ceará, 
tendo contratado 1.300 trabalhadores só nos últimos dois anos.

Setor calçadista cearense é fortalecido com ampliação 
de fábrica em Horizonte

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Investimentos em energia no Ceará

Produto do Ceará Veloz, Novo Sistema de Outorga 
reduz burocracia em 97%

 Se você tem interesse em conhecer mais sobre energias renováveis, 
compreender como esse mercado vem crescendo e recebendo cada vez mais 
investimentos, participe do Webinar promovido pela Câmara Italo-Brasileira 
de Comércio e Indústria, em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), por meio da Secretaria Executiva da Indústria. 
O Webinar gratuito será no dia 30 de março, às 12h, via Zoom.

 Em reunião na sexta feira (dia 18) representantes das empresas EDP 
(Portugal) e Qair (França), ambas já com presença no Ceará informaram em 
audiência com a vice-governadora, Izolda Cela e o secretário estadual do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, a disposição de formar 
uma parceria para investir em uma planta de hidrogênio verde combinada 
com energia solar.

 Como parte da programação da Semana da Água o Governo do Ceará, 
através da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) e da Companhia de Gestão 
dos Recursos Hídricos (Cogerh) lançou, na manhã desta quarta-feira (23 de 
março), o Novo Sistema de Outorga do Ceará, desenvolvido pelo sistema de 
Recursos Hídricos do Estado. O produto, que parte do Programa Ceará Veloz, 
vai reduzir a burocracia de emissão de outorgas em 97%, caindo de 211 dias 
para apenas 7 dias úteis. Além disso, não será cobrada taxa para emissão de 
outorga para o agricultor dono de área de até cinco hectares. Para áreas até 
49 hectares destinadas à agricultura e aquicultura, a outorga será emitida 
por meio de autodeclaração

Sedet e Câmara Brasil Itália realizarão Webinar sobre 
investimentos em Energias Renováveis

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Fonte: SRH

Clique aqui e leia mais.
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 Com a conclusão do Projeto Ceará Integrar: “Simplificando o caminho para 
o empreendedorismo e o desenvolvimento”, todos os 184 municípios do Ceará 
passam a ter cadastro na Redesim, Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios.

Junta Comercial conclui adesão dos 184 municípios 
cearenses à Rede Nacional para a Simplificação

Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.

Clique aqui e leia mais.

 Atendendo à sugestão da categoria de profissionais de contabilidade, a 
Junta Comercial do Estado do Ceará disponibiliza aprimoramento no Portal de 
Serviços. A partir desta quarta-feira (23/3), todos os processos em que seja 
necessário o envio de assinatura do requerente terão tempo de finalização 
ampliado.

Tempo para assinatura de documentos será ampliado 
no Portal de Serviços da Jucec

Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.
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