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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
 28 ABRIL DE 2021 
 
- Corte de fornecimento de gás russo aumenta crise energética  
A União Europeia acusou ontem a Rússia de “chantagem” após a estatal russa Gazprom cortar 
o fornecimento de gás natural para Polônia e Bulgária. O corte foi a retaliação mais dura de 
Moscou às sanções internacionais. A Rússia anunciou o corte um dia após os EUA e 40 países 
aliados se comprometerem a enviar mais armas à Ucrânia.  

- País tem 7 mil obras públicas paradas, orçadas em R$ 9 bi 
Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) aponta que há no País pelo 
menos 6.932 obras financiadas com recursos públicos e que estão paradas, algumas há dez anos. 
Esses investimentos somam R$ 9,32 bilhões. Os maiores valores são relacionados a programas 
habitacionais e de educação. 

- Extinção do Reiq: prejuízo para o Brasil 
Ainda há tempo para evitar um retrocesso econômico e social para o Brasil – a extinção abrupta 
do Regime Especial da Indústria Química (Reiq), prevista pela Medida Provisória (MP) 1.095, de 
31 de dezembro de 2021. O prazo de apreciação pelos deputados e senadores encerra-se em 31 
de maio. A indústria química brasileira foi pega de surpresa pela edição da MP.  

- Tesla, de Elon Musk, perde US$ 126 bi de valor em um dia 
A decisão de comprar o Twitter não está saindo barato para Elon Musk. E quem está pagando a 
conta é a montadora de carros elétricos Tesla, negócio principal do empresário. Desde que Musk 
demonstrou interesse pela rede social do passarinho azul, em 4 de abril, a Tesla já perdeu US$ 
275 bilhões em valor de mercado.  
- Santander Brasil lucra R$ 4 bilhões no 1º trimestre  
No primeiro trimestre com o executivo Mario Leão como presidente, o Santander Brasil voltou 
a ser a operação mais lucrativa do conglomerado espanhol no mundo inteiro. Mas isso não foi 
o suficiente para animar os investidores e analistas, e as ações da empresa caíram 4,55% ontem, 
fechando o pregão negociadas a R$ 32,10. 

- Influenciadores digitais ‘com sotaque’ são foco de marketing 
Para além das centenas de curtidas nas redes sociais, as marcas estão olhando para novas 
formas de engajar seu público por meio de influenciadores digitais. Para ter mais assertividade 
ao conversar com públicos segmentados, agências de marketing como Creators Brasil, Digital 
Favela e Black Influence buscam mais audiência com criadores de conteúdo de nicho.  

- Prefeito da City de Londres se reúne com bancos do País atrás de finanças verdes 
De olho nos mercados de fintechs, finanças verdes e inovação, o prefeito da City de Londres, 
Vincent Keaveny, virá ao Brasil na próxima semana para encontros com os maiores bancos do 
País, fundos de pensão e a área de regulação do Banco Central.  

- Aversão a risco derruba papéis de tecnologia 
Os papéis das empresas ligadas ao setor de tecnologia foram os que mais sofreram a influência 
da aversão ao risco no mercado financeiro ontem. Em linha com a norte-americana Nasdaq, que 
recuou 3,95%, os papéis da Locaweb caíram 8,32% e os do Inter, 6,37%, dividindo as maiores 
quedas do Ibovespa.  

- Demissões em startups disparam alerta no setor de tecnologia 
Aportes milionários, contratações e expansão acelerada: nos últimos anos, as startups 
brasileiras se acostumaram a um ambiente de bonança. Porém, uma luz amarela se acendeu nas 
últimas semanas, com três unicórnios (startups avaliadas acima de US$ 1 bilhão) realizando 
demissões em massa.  
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Corte de fornecimento de gás russo aumenta crise energética 
(28/04/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A União Europeia acusou ontem a Rússia de “chantagem” após a estatal russa 

Gazprom cortar o fornecimento de gás natural para Polônia e Bulgária. O corte foi a 

retaliação mais dura de Moscou às sanções internacionais. A Rússia anunciou o corte 

um dia após os EUA e 40 países aliados se comprometerem a enviar mais armas à 

Ucrânia. A mudança mais significativa foi da Alemanha, que disse que enviaria dezenas 

de veículos antiaéreos blindados. 

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, disse que a medida era “um 

ataque direto” à Polônia. “A Polônia não precisará de gás russo.” A medida aumenta o 

impasse entre Moscou e o Ocidente e pode complicar a crescente divisão na Europa 

sobre o fim da dependência do bloco da energia russa. Esta é a primeira interrupção no 

fornecimento de gás desde que o presidente russo, Vladimir Putin, disse que “países 

hostis” teriam de pagar pelo produto em rublos.  

Fatih Birol, diretor da Agência Internacional de Energia, disse que a medida era 

“mais um sinal da politização da Rússia dos acordos existentes” e previu que o corte “só 

acelerará os esforços europeus para se livrar do fornecimento de gás russo”. 

País tem 7 mil obras públicas paradas, orçadas em R$ 9 bi 
(28/04/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) aponta que há 

no País pelo menos 6.932 obras financiadas com recursos públicos e que estão paradas, 

algumas há dez anos. Esses investimentos somam R$ 9,32 bilhões. Os maiores valores 

são relacionados a programas habitacionais e de educação, mas  há unidades de saúde, 

pavimentação de estradas, redes de esgoto e iluminação pública. O estudo da CNM 

ressalta que, entre o planejamento de uma obra e sua conclusão, há entraves que 

envolvem legislação, regras e gestão de projetos e execução orçamentária. 

Quase sete mil obras estão paradas no País. A conta é da Confederação Nacional 

de Municípios (CNM), que fez uma fotografia do andamento de obras financiadas com 

recursos públicos com base em quatro plataformas de dados oficiais do governo federal. 

O levantamento constatou que até abril existiam, pelo menos, 6.932 obras iniciadas 
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entre 2012 e 2021 paradas (contrato sem movimentação há mais de 180 dias). Esses 

investimentos somam R$ 9,32 bilhões. Os dados serão apresentados hoje, na Marcha a 

Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela CNM. 

A conclusão dos esqueletos de escolas, unidades de saúde, pavimentação de 

estradas, canalização de esgoto e iluminação pública é hoje uma das principais agendas 

do movimento municipalista. São obras iniciadas com convênios e contratos de repasse 

com recursos federais e contrapartida de recursos municipais. “É um desperdício de 

dinheiro público. São obras inacabadas que estão no meio do mato”, disse o presidente 

da CNM, Paulo Ziulkoski, que ainda aponta um passivo de R$ 42 bilhões de recursos 

orçamentários (restos a pagar) da União não transferidos para as prefeituras. 

Extinção do Reiq: prejuízo para o Brasil (28/04/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Ainda há tempo para evitar um retrocesso econômico e social para o Brasil – a 

extinção abrupta do Regime Especial da Indústria Química (Reiq), prevista pela Medida 

Provisória (MP) 1.095, de 31 de dezembro de 2021. O prazo de apreciação pelos 

deputados e senadores encerra-se em 31 de maio. A indústria química brasileira foi pega 

de surpresa pela edição da MP. Trata-se de um retrocesso à Lei nº 14.183, sancionada 

em 14 de julho de 2021, após intensos debates que envolveram Congresso Nacional, 

Poder Executivo, setor produtivo e trabalhadores, e estabeleceu a redução gradual do 

Reiq por quatro anos, encerrando-se em janeiro de 2025.  

O Reiq consistia na isenção de 2,19% no Pis/cofins sobre a compra de matérias-

primas básicas petroquímicas de primeira e segunda geração. Sua extinção envolve 

prejuízos não apenas à indústria química, mas à economia brasileira como um todo, com 

queda de arrecadação, redução da produtividade do setor e eliminação de empregos, 

conforme demonstrou um aprofundado estudo realizado pela FGV. 

A FGV projetou uma queda entre R$ 2,7 bilhões e R$ 5,7 bilhões – dependendo 

de fatores externos – na produtividade anual da indústria química brasileira, cadeia que 

movimenta R$ 11,5 bilhões por ano. Como o setor trabalha com margens líquidas baixas, 

qualquer aumento de custo tem grande impacto. A cadeia de fornecedores sofreria com 

a redução da demanda por matéria-prima e serviços, e faltaria capital para 
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investimentos de longo prazo, essenciais para o desenvolvimento tecnológico e a 

manutenção da competitividade diante da concorrência estrangeira. 

Tesla, de Elon Musk, perde US$ 126 bi de valor em um dia 
(28/04/2022) 
Reuters 

A decisão de comprar o Twitter não está saindo barato para Elon Musk. E quem 

está pagando a conta é a montadora de carros elétricos Tesla, negócio principal do 

empresário. Desde que Musk demonstrou interesse pela rede social do passarinho azul, 

em 4 de abril, a Tesla já perdeu US$ 275 bilhões em valor de mercado. Apenas ontem, 

no primeiro pregão após a compra oficial da companhia, a Tesla perdeu US$ 126 bilhões, 

com suas ações caindo 12% na Bolsa de Valores americana. 

Um dos motivos para a queda é a preocupação de investidores da montadora de 

veículos elétricos quanto à possibilidade de Musk se desfazer de parte das suas ações 

para honrar a transação com a rede social, pela qual prometeu pagar US$ 44 bilhões – 

as perdas da Tesla desde o início do mês, de US$ 275 bilhões, representam, portanto, 

quase sete vezes o valor do Twitter. A queda bilionária de valor da companhia foi 

responsável por garantir à Tesla o pior desempenho entre todos os nomes listados no 

S&P 500, que registrou queda de 2,34% ontem. 

Para o sócio da Catarina Capital Natal Epstein, a falta de foco do presidente da 

empresa de carros elétricos em relação aos seus negócios tem gerado incertezas no 

mercado e ocasionado a depreciação do valor das ações da Tesla. “O volume dessa 

queda é surpreendente, em um dia em que o mercado global caiu entre 3% e 4%”. Ainda 

segundo Epstein, a preocupação dos investidores é que Musk use sua reserva acionária 

e derrube ainda mais o preço dos papéis negociados. 

Santander Brasil lucra R$ 4 bilhões no 1º trimestre (28/04/2022) 
Broadcast 

No primeiro trimestre com o executivo Mario Leão como presidente, o 

Santander Brasil voltou a ser a operação mais lucrativa do conglomerado espanhol no 

mundo inteiro. Mas isso não foi o suficiente para animar os investidores e analistas, e as 

ações da empresa caíram 4,55% ontem, fechando o pregão negociadas a R$ 32,10. 

Entre janeiro e março, o banco teve um lucro de R$ 4 bilhões, alta de 1,3% ante 

o mesmo período de 2021. Na comparação com o quarto trimestre do ano passado, o 
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crescimento foi de 3,2%. Com isso, a filial brasileira do banco teve lucro de € 627 

milhões, segundo o informe de resultados consolidado. O Santander americano, o 

segundo maior, ganhou de € 583 milhões. A retomada da liderança está ligada à 

valorização do real frente ao euro e ao dólar, na comparação com as cotações de 2021. 

A visão negativa de analistas está ligada especialmente ao aumento do custo de 

crédito do Santander, que, no primeiro trimestre, foi de 3,5%, ante 2,6% um ano antes. 

O índice de inadimplência superior a 90 dias, por sua vez, subiu 0,9 ponto porcentual no 

mesmo período, para 4,4%. 

Influenciadores digitais ‘com sotaque’ são foco de marketing 
(28/04/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Para além das centenas de curtidas nas redes sociais, as marcas estão olhando 

para novas formas de engajar seu público por meio de influenciadores digitais. Para ter 

mais assertividade ao conversar com públicos segmentados, agências de marketing 

como Creators Brasil, Digital Favela e Black Influence buscam mais audiência com 

criadores de conteúdo de nicho. Não adianta fazer conteúdo com tom de voz de São 

Paulo para atingir consumidores na Bahia, defende Vinicius Machado, Creators Brasil. A 

Creators Brasil nasceu em 2020 para conectar influenciadores digitais das regiões Norte 

e Nordeste a marcas que querem apostar na regionalidade. São mais de 10 mil micro e 

médio influenciadores conectados à agência em 60 cidades do Norte e do Nordeste.  

No caso da plataforma Digital Favela, também de 2020, o foco é trabalhar micro 

influenciadores de periferias. “A ideia é usar quem mais entende dos seus locais, favelas 

e territórios para se comunicar nos seus ambientes sociais. É uma nova via de 

comunicação coma população até então sub-representada e não acessada”, conta 

Guilherme Pierri, cofundador da Digital Favela. 

Desde sua fundação, 3 mil influenciadores foram beneficiados em 150 projetos 

de 50 empresas anunciantes. Entre os agenciados está a influenciadora Tamires da Silva, 

conhecida como Tamirão. Ela tem mais de 38 mil seguidores no Instagram e começou 

nas redes sociais falando sobre moda, rotina e arte. Moradora de Guaianases, extremo 

leste de São Paulo, começou a rentabilizar seu canal há seis meses. 
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Prefeito da City de Londres se reúne com bancos do País atrás de 
finanças verdes (28/04/2022) 
Reuters 

De olho nos mercados de fintechs, finanças verdes e inovação, o prefeito da City 

de Londres, Vincent Keaveny, virá ao Brasil na próxima semana para encontros com os 

maiores bancos do País, fundos de pensão e a área de regulação do Banco Central. “Estes 

assuntos estão todos conectados”, disse o mais novo administrador da região que 

concentra o mercado de Londres e tem função de embaixador internacional do setor de 

serviços financeiros. Na agenda, estão reuniões com Bradesco, Santander, Itaú, Banco 

do Brasil, técnicos do BC e executivos de fintechs, em São Paulo. Ao mesmo tempo em 

que promete passar a expertise da City nos negócios ao mercado brasileiro, ele buscará 

atrair investimento dos fundos de pensão do Brasil. 

Keaveny se disse surpreso com a quantidade de unicórnios no País, sobretudo na 

área de finanças verdes. “Este é o mercado-chave para o futuro”, afirmou. “O Brasil tem 

uma tremenda fonte de recursos naturais e escopo para projetos de finanças verdes. 

Por isso queremos conversar com os bancos brasileiros.” 

A City vem tentando se tornar uma referência para negócios sustentáveis. O 

maior mercado da Europa passa por uma grande transformação após a pandemia de 

covid-19 e o Brexit. De acordo com Keaveny, a pandemia teve mais impacto sobre os 

negócios locais do que a separação da União Europeia. 

Aversão a risco derruba papéis de tecnologia (28/04/2022) 
Broadcast 

Os papéis das empresas ligadas ao setor de tecnologia foram os que mais 

sofreram a influência da aversão ao risco no mercado financeiro ontem. Em linha com a 

norte-americana Nasdaq, que recuou 3,95%, os papéis da Locaweb caíram 8,32% e os 

do Inter, 6,37%, dividindo as maiores quedas do Ibovespa. De acordo com Rafael Passos, 

sócio da Ajax Capital, o movimento no índice refletiu a fuga generalizada de opções 

arriscadas. 
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Demissões em startups disparam alerta no setor de tecnologia 
(28/04/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Aportes milionários, contratações e expansão acelerada: nos últimos anos, as 

startups brasileiras se acostumaram a um ambiente de bonança. Porém, uma luz 

amarela se acendeu nas últimas semanas, com três unicórnios (startups avaliadas acima 

de US$ 1 bilhão) realizando demissões em massa. Antes deles, a Livup diminuiu pessoal. 

Mais do que um ajuste pontual de negócios, os cortes indicam ventos desfavoráveis no 

horizonte dessas empresas nacionais de tecnologia. 

Embora as startups tenham sido impulsionadas na pandemia, o cenário 

internacional atual tem novos elementos. A alta global nos juros básicos e a guerra na 

Ucrânia assustam os mercados internacionais, que buscam ativos seguros e têm menos 

apetite por risco. Em outras palavras, os fundos de investimento, que enchem o tanque 

das startups, deixam de ser tão atrativos. Assim, há menos capital para que elas possam 

manter o crescimento dos anos anteriores. 

É aí que entram as demissões. “Essas companhias não vão conseguir levantar 

novas quantias enormes de dinheiro em futuras rodadas, porque a janela de captação 

está mais difícil. E aí as startups precisam fazer ajustes para passar pela tempestade com 

dinheiro no caixa”, explica Amure Pinho, cofundador da plataforma Investidores.vc. 

“Estamos em um momento de desaceleração,” afirma ele. 

Analistas e investidores apontam que todo o segmento de startups, que vai dos 

pequenos empreendedores aos bilionários fundos de investimento do mundo, ganhará 

um perfil menos empolgado e mais cauteloso. De um lado, será difícil levantar capital; 

de outro, os cheques devem ser avaliados na minúcia antes de serem assinados. 

 

 
Os textos do conteúdo exposto neste informativo não são de autoria do 

Governo do Estado do Ceará. 
Assessoria de Comunicação – ADECE 

Fone: (85) 3108.2700 
www.adece.ce.gov.br 

http://www.adece.ce.gov.br/
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ANEXO

INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS

Atualização 14.02.2022
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB (JAN-DEZ)

2018 2019 2020* 2021** 2022**
Ceará 1,45 2,67 -3,56 6,24 1,25
Brasil 1,78 1,41 -4,06 4,65 0,5

Fonte: IPECE. Atualizado em 16/12/2021.

VALOR CORRENTE DO PRODUTO INTERNO BRUTO ANUAL (PIB) (R$ BILHÕES) (JAN-
DEZ)

2018 2019 2020* 2021**
Ceará 155,9 167,0 168,3 193,6
Brasil 7.004,1 7.407,0 7.447,9 8.468,1

PARTICIPAÇÕES PIB ANUAL (%) 
(JAN-DEZ)

2018 2019 2020* 2021**

PIB_CE/PIB_BR           2,23 2,25 2,26 2,29
Participações População (%)           4,35 4,35 4,34 4,33

Fonte: IBGE e IPECE. Atualizado em 29/09/2021.

Notas: (*) Valores estimados, sujeitos a revisão; (*) Valores projetados, sujeitos a revisão.

ÍNDICE DA ATIVIDADE ECONÔMICA REGIONAL - VARIAÇÃO ACUMULADA (%)
REGIÃO/ANO JAN-DEZ/18 JAN-DEZ/19 JAN-DEZ/20 JAN-DEZ /21
Ceará 1,86 1,83 -3,97 4,22
Nordeste 1,59 0,34 -3,54 2,97
Brasil 1,32 1,05 -4,05 4,50
Fonte: Banco Central.
Nota: base: igual período do ano anterior.

CONTAS EXTERNAS DO CEARÁ (US$ MILHÕES) (JAN)

2018 2019 2020 2021 2022 Var (21 - 22) %
Exportações 180,54 238,18 203,67 106,10 210,12 98,03

Importações 195,15 206,10 257,98 237,20 628,94 165,15

Saldo Comercial -14,60 32,08 -54,30 -131,10 -418,83 219,47

Fonte: MDIC. 

ESTOQUE DO VOLUME DE CRÉDITO
2018 2019 2020 2021 (Até dezembro)

Brasil (R$ Tri) 3,26 3,48 4,02 4,68
Ceará (R$ Bi) 71,32 76,77 87,14 100,58

Fonte: Banco Central.
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PRINCIPAIS ÍNDICES
Variação Acumulada de Janeiro a Dezembro

ATIVIDADE – CEARÁ    2018   2019 2020 2021 
Produção Física Industrial 0,4 1,6 -6,2 3,7
Pesquisa Mensal de Serviços -7,1 0,3 -13,6 13,2
Pesquisa Mensal do Turismo 6,6 4,8 -41,0 19,5
Vendas Mensais do Varejo Comum 2,1 -1,4 -5,8 -3,3
Vendas Mensais do Varejo Ampliado 2,7 3,1 -5,0 7,1
Vendas Mensais de Materiais de 
Construção

-2,8 13,7 5,8 23,1

Fonte: IBGE e FGV.
Nota: base: igual período do ano anterior.

MERCADO DE TRABALHO - CEARÁ

INDICADOR 2018.4 2019.4 2020.4 2021.3

Desocupação (%) 10,1 10,1 14,4 12,4

Nível de ocupação (%) 50,3 50,8 42,8 46,7

População em idade de trabalhar 7.312 (100%) 7.410 (100%) 7.620 (100%) 7.408 (100%)

Força de trabalho (mil) (a=b+c) 4.088 (56%) 4.185 (56%) 3.808 (50%) 3.952 (53%)

    Ocupada (mil) (b) 3.676 3.762 3.260 3.460

      Formal (mil) 1.630 1.702 1.534 1.618

      Informal (mil) 2.046 2.060 1.726 1.842

    Desocupada (mil) (c) 412 423 549 492

Fora da Força de trabalho (mil) 3.224 (44%) 3.225 (44%) 3.812 (50%) 3.456 (47%)

  Desalentados (mil) 328 358 466 384

Rendimento médio, estimava real, de todos 
os trabalhos das pessoas ocupadas (em R$)

1.525 1.685 1.656 1.694

Fonte: IBGE (PNAD Contínua).

ESTOQUE DE EMPREGO FORMAIS

REGIÃO/ANO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021*
(Até 

dezembro)

Ceará 1.542.759 1.443.365 1.464.948 1.471.704 1.478.563 1.441.497 1.522.957

Nordeste 8.899.279 8.436.203 8.543.651 8.647.237 8.548.407 8.368.329 8.842.907

Brasil 48.060.807 46.060.198 46.281.590 46.631.115 46.716.492 46.236.176 48.966.773

CE/NE (%) 17,34 17,11 17,15 17,02 17,30 17,23 17,22

CE/BR (%) 3,21 3,13 3,17 3,16 3,16 3,12 3,11

NE/BR (%) 18,52 18,32 18,46 18,54 18,30 18,10 18,06

Fonte: RAIS/ME e NOVO CAGED.
Nota: * O estoque de empregos 2021: Estoque de empregos em 2020 + o saldo das contrações de 2021.
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Movimentação do emprego formal – Ceará – 1996 – Dezembro/2021
Ano Declarado Admitidos Desligados Saldo

2021* 492.569 411.109 81.460
2020* 373.278 367.300 5.978

2019 372.926 363.380 9.546

2018 376.722 357.097 19.625

2017 365.964 371.270 -5.306

2016 386.494 423.395 -36.901

2015 461.644 497.486 -35.842

2014 540.098 498.154 41.944

2013 523.674 477.859 45.815

2012 481.466 451.338 30.128

2011 489.918 443.892 46.026

2010 448.201 375.414 72.787

2009 379.204 314.768 64.436

2008 345.458 304.017 41.441

2007 295.833 256.111 39.722

2006 267.041 233.481 33.560

2005 240.637 209.762 30.875

2004 227.205 195.965 31.240

2003 210.583 191.938 18.645

Subtotal 7.278.915 6.743.736 535.179
2002 30.831

2001 17.081

2000 17.779

1999 5.823

1998 -7.460

1997 4.031

1996 1.463

Total 604.727
Fonte: Ministério da Economia/ NOVO CAGED.

Nota: * Valores sujeitos a revisão.

ABERTURA/FECHAMENTO DE EMPRESAS NO CEARÁ (ACUMULADO DE JAN-DEZ)
ESPECIFICAÇÕES 2018 2019 2020 2021
Abertura 70.245 85.246 89.216 110.011

Fechamento 71.837 31.598 27.472 38.832

Saldo -1.592 53.648 61.744 71.179

Fonte: JUCEC.

PECEM - TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA (TONELADAS) 
(ACUMULADO DE JAN-DEZ)

PERÍODO 2018 2019 2020 2021 Var (18 - 21) %
17.214.859 18.100.766 15.930.483 22.417.077 30,22

Fonte: CIPP.

CONSUMO (MWM) DE ENERGIA (ACUMULADO DE JAN-DEZ)
2018 2019 2020 2021 Var (20 - 21) %

Ceará 11.575.659    11.903.860 11.673.157 12.712.261 8,90

Fonte: ENEL Ceará/Departamento de Faturamento.
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INDICADORES DE
MERCADO

COMMODITIESMOEDASBOLSAS

Risco Brasil -
CDS 5 anos -

USD

219,19

RCL - CE (2021)

25.170,81 Mi

INVES - CE (2021)

3.477,67 Mi

RCL - CE (FEV/2022)

4.817,10 Mi

ECONOMIA CEARENSE

INFLAÇÃO

INVES - CE (FEV/2021)

92,93 Mi


