
 Mesmo diante de um cenário de crise devido à pandemia da Covid-19, as 
ações do Governo do Ceará de apoio à economia foram fundamentais para 
que o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado não sofresse uma retração 
ainda maior em 2020. O PIB cearense passou por uma redução de 3,56% em 
relação a 2019. Um desempenho melhor que o apresentado no Brasil no 
mesmo período: queda de 4,1%. Apesar da segunda onda da pandemia, que 
está afetando fortemente diversos setores da economia mundial, a 
perspectiva para a economia cearense em 2021, projetada pelo Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), é de um crescimento da 
ordem de 3,55%, superior à projeção para o índice nacional, de 3,23%, de 
acordo com o Relatório Focus do Banco Central do Brasil.
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Estimativa do PIB para 2021 é de crescimento de 3,55%
Em 2020, a economia cearense retraiu 3,56%, resultado melhor 

do que a média nacional

Fonte: Ipece

BOLETIM ECONÔMICO

www.sedet.ce.gov.br

www.complexodopecem.com.br

www.adagri.ce.gov.br

www.jucec.ce.gov.br www.idt.org.br

www.adece.ce.gov.br

Para mais notícias clique e acesse:

Clique aqui para ler a reportagem completa.

https://www.sedet.ce.gov.br/
https://www.complexodopecem.com.br/
https://www.adagri.ce.gov.br/
https://www.jucec.ce.gov.br/
https://www.adece.ce.gov.br/
http://www.idt.org.br/
https://www.sedet.ce.gov.br/2021/03/23/estimativa-do-pib-para-2021-e-de-crescimento-de-355/


 O Complexo do Pecém (CIPP S/A) passou a fazer parte do Conselho Temático 
de Inovação e Tecnologia da FIEC. O Cointec tem por finalidade contribuir, por meio 
de execução e articulação de ações e estratégias, com o desenvolvimento do 
processo de inovação e do fomento à competitividade do setor produtivo. O 
Cointec também acompanha a aplicação das políticas que dizem respeito ao 
desenvolvimento industrial e tecnológico, promove debate com especialistas e 
autoridades na área de política industrial e de inovação, além de avaliar as 
políticas públicas para o setor.

Complexo do Pecém passa a integrar Conselho Temático 
de Inovação e Tecnologia da Fiec

Fonte: Complexo do Pecém

Programa Cientista Chefe desenvolve soluções para 
a economia cearense

 Uma oportunidade única para expandir os negócios e conquistar o mercado 
estrangeiro. É o principal objetivo da 1ª Rodada Internacional Virtual de Negócios 
da Moda promovida pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet), Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), nos dias 13, 14 e 15 de abril.
 Os empresários dos setores confecção, têxtil e calçados já podem se 
inscrever na Rodada Internacional, uma parceria entre o BID e o UK 
ProsperityFund, do Governo Britânico, para incentivar a inserção dos pequenos 
negócios brasileiros no comércio internacional. O BID disponibilizou o sistema 
virtual de business matchmaking para conectar as empresas cearenses aos 
compradores internacionais, além de apoio técnico da equipe do Banco nos 
processos de marketing e comunicação do evento.

 A parceria entre o Governo, a ciência e o setor empresarial está 
identificando problemas e apontando soluções para estimular o 
crescimento da economia cearense. Esse é um dos principais resultados do 
Cientista Chefe de Inovação, trabalho realizado pelo professor Samuel 
Façanha, da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Com aproximadamente 
um ano de atuação, ele tem como principal objetivo agir junto aos 
programas de estímulo à inovação do Governo com ferramentas e 
abordagens de base científica que possam melhorar a eficiência e a 
efetividade destes programas.
 Os principais resultados do trabalho serão apresentados em uma live 
na próxima sexta-feira, dia 24, que será transmitida pelo canal do Youtube 
da Funcap. O evento contará com a presença do professor Samuel Façanha, 
do titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará 
(Secitece), Inácio Arruda, do diretor de inovação da Funcap, Jorge Soares, 
do secretário executivo de Comércio, Serviço e Inovação da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará (Sedet), Julio 
Cavalcante, e do coordenador de inovação da Sedet, Expedito Parente 
Júnior.

Serviço:
Programa Cientista Chefe
Live “A ciência como recurso para o desenvolvimento da economia e 
da inovação no Ceará”
Data: 26 de março de 2021
Hora: 15h
Acesse o link para assistir: https://cutt.ly/dxYoGiE

Rodada Internacional de Negócios da Moda está com 
inscrições abertas e gratuitas até o dia 2 de abril
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 Através de transmissão ao vivo nas redes sociais, o governador Camilo 
Santana anunciou que o Comitê que delibera sobre os decretos estaduais no 
Ceará decidiu pela renovação do decreto atual por mais uma semana, com a 
continuidade do isolamento social rígido em todo o Estado, com a abertura 
apenas dos serviços essenciais até o próximo dia 28/3. Ao seu lado estava o 
secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto.

Ceará seguirá em isolamento social rígido por mais 
uma semana

Fonte: Governo do Ceará

Adagri disponibiliza serviços online através do aplicativo 
e site da Agência

Governo do Ceará vai distribuir 250 mil botijões de gás 
para famílias em situação de vulnerabilidade

 O governador Camilo Santana anunciou, através de transmissão ao 
vivo em suas redes sociais, mais uma medida social para ajudar as famílias 
cearenses durante a pandemia. O Governo do Ceará vai comprar 250 mil 
botijões de gás para entregar às famílias mais vulneráveis do Estado, 
repetindo a ação de 2020.
 “O Governo do Estado vai enviar para cada município o cupom de 
vale-gás, para que cada cidade entregue às famílias cadastradas nos 
programas sociais o seu benefício. Essa ação só foi possível com a repetição 
da parceria da empresa cearense Nacional Gás Butano, que vai fornecer o 
produto a preço de custo ao Estado, com a distribuição agendada para entre 
os dias 7 e 9 de abril aos municípios, e os mesmos disponibilizam às famílias 
cearenses”, explicou Camilo.

 Lançado em abril de 2020 pela Agência de Defesa Agropecuária do 
Ceará (Adagri), o aplicativo Produtor Adagri foi criado com o objetivo de 
facilitar o acesso dos produtores cearenses aos serviços prestados pela 
Agência. Através App é possível realizar o Cadastro do Produtor Rural, 
Atualização Cadastral, Emissão de Documentos de Arrecadação Estadual, 
Solicitar Eventos Agropecuários, Emitir a Guia de Trânsito Interno Vegetal 
(GTIV) e a Pré-declaração Contra a Febre Aftosa.
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11,3 mil vagas captadas pelo idt/sine em 2021

IDT/SINE realizou 150 mil atendimentos em 2021

 Até o dia 12 de março, o IDT/SINE respondeu pela captação de 11.370 vagas 
nas empresas clientes, segundo a Base de Gestão da Intermediação de Mão de 
Obra (BGIMO), do Ministério da Economia. Nesse período, destacam-se as 
oportunidades ofertadas para diversas ocupações como alimentador de linha de 
produção, técnico de enfermagem, servente de obras, vendedor do comércio 
varejista, costureira e assistente administrativo.    
 Considerando por setor de atividade, os postos de trabalho ofertados 
estavam principalmente nos serviços, indústria de transformação, comércio e 
construção civil respectivamente. Ressalta-se ainda que, durante o mesmo 
período, foram inseridos no mercado de trabalho 9.345 trabalhadores.
 Para facilitar o contato com as empresas para a captação das vagas, o 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho colocou à disposição das empresas os 
serviços prestados por meio de plataformas digitais, como os portais 
www.idt.org.br e gov.br/trabalho, afora outros serviços que estão sendo 
realizados por meio de atendimento telefônico, sempre na intenção de melhor 
contribuir e atender bem às empresas neste momento.

 Entre 3 de janeiro a 12 de março de 2021, o IDT/SINE foi responsável pela 
realização de 150.008 atendimentos a trabalhadores em toda sua rede. Os dados 
são da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra, do Ministério da 
Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do Instituto de Desenvolvimento 
do Trabalho (IDT). Os resultados indicam ainda que ocorreram 589.479 
atendimentos, se calcularmos de 1º março de 2020 a 12 de março desse ano.
 Os números estão relacionados aos diversos serviços oferecidos pelo órgão, 
como cadastro e encaminhamento para o mercado de trabalho, orientação para a 
inserção ou reinserção profissional e habilitação para o seguro-desemprego, 
dentre outros.  
 Contudo, considerando o Decreto Estadual, que estabelece o isolamento 
social rígido em todos os municípios do Ceará, as Unidades do IDT/SINE estarão 
atendendo de forma remota, exceto as localizadas nos Vapt-Vups de Fortaleza 
(Antônio Bezerra e Messejana), Sobral e Juazeiro do Norte, onde o atendimento 
permanece presencial, agendado, somente para o seguro-desemprego e 
seguindo todos os protocolos recomendados.
 Para ter acesso aos serviços do IDT/SINE de intermediação de mão de obra 
ou habilitação para o seguro-desemprego, de forma remota, os trabalhadores 
podem acessar os telefones das Unidades de Atendimento, disponíveis no portal 
www.idt.org.br opção, na área “Onde Estamos", ou ainda, por meio dos canais: 

- Site Emprega Brasil
-  Aplicativo SINE Fácil
- Contato direto com os atendentes via Chatbot, na página inicial do IDT 
(www.idt.org.br)

Fonte: Jucec

Jucec lança sistema gratuito para assinatura eletrônica 
de documentos

O Projeto Empreendedor Digital desenvolveu uma solução rápida e gratuita 
para facilitar a assinatura de documentos eletrônicos na Jucec

Jucec promove treinamento de assinaturas avançadas 
para contadores 

O evento ocorreu virtualmente nos dias 12, 15 e 17 de março às 10h com o 
propósito de ensinar os contadores sobre a nova forma de assinar 

documentos eletronicamente.

 A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), em parceria com 8 juntas 
comerciais do projeto Empreendedor Digital, está implementando as assinaturas 
avançadas, que é uma forma de assinar documentos eletronicamente, por meio 
do selo de confiabilidade. O novo método, além de fornecer uma opção gratuita 
para o cidadão, também comprova a autoria e a integridade do documento 
eletrônico. A assinatura avançada estará disponível no Ceará a partir do dia 18 de 
março.

 Mais de 200 contadores participaram do treinamento realizado pela Junta 
Comercial do Estado do Ceará (Jucec), nos dias 12, 15 e 17  de março às 10h, sobre 
o novo sistema de assinaturas de documentos eletrônicos, denominado 
“assinaturas avançadas”. No encontro realizado online, foi apresentado o que são 
as assinaturas avançadas, como se operacionalizam e como funciona o novo 
processo de assinaturas via Gov.br.
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Cadastro Estadual de Vacinação: confirmação também 
pode ser feita pelo 0800

Semana da Água: Ceará mantém segurança hídrica mesmo 
com adversidade

UTD oferta curso “Informática para o Mercado de Trabalho” 
na modalidade EaD

Pesquisas da Uece podem ajudar a impulsionar produção 
de hidrogênio no Ceará
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