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“The best way to predict the future is to create it” 
Abraham Lincol 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
 02 DE JUNHO DE 2021 
 
- Teto para ICMS ganha adesão do presidente do Senado 
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se juntou à Arthur Lira, para aprovar no prazo de um 
mês o projeto que impõe um teto na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. 
- Estados propõem elevar taxação sobre petroleiras 
Os Estados apresentaram ontem uma proposta ao Senado para aumentar a taxação das 
empresas de petróleo e criar uma conta de compensação de eventuais perdas com a fixação de 
um teto para o ICMS sobre combustíveis. 
- Desemprego baixa para 10,5% 
A taxa de desemprego em abril teve melhora ante os 11,1% de março. É o índice mais baixo 
desde fevereiro de 2016. A taxa de desemprego caiu para 10,5% no trimestre encerrado em 
abril. 
- Oi e Vivo ameaçam devolver concessão de telefonia fixa 
Com a mudança, as empresas poderão deixar de cumprir obrigações como a manutenção de 
orelhões, que consome centenas de milhões de reais por ano.  
- Eletrobras desengaveta IPO no saneamento 
A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) tirou novamente da gaveta seu plano de 
privatização, frente ao interesse que a oferta bilionária da Eletro-bras gerou no mercado. 
- Frigoríficos têm ganhos em dia de poucos negócios 
Minerva fechou em alta de 2,07%, seguido por Marfrig, que subiu 1,65%. JBS avançou 0,23%. 
BRF, que acumula alta de 10% no mês, teve recuo de 1,18%. 
- Rússia negocia para exportação de grãos da Ucrânia 
O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, visitará a Turquia na semana que vem para discutir a 
liberação de grãos ucranianos dos portos do Mar Negro. 
- Pressão contra cortes travam revisão do Orçamento 
A pressão política contra cortes pesados em áreas-chave, como saúde e educação, que teriam 
de ser feitos para bancar o reajuste para o funcionalismo travou o detalhamento do bloqueio 
do Orçamento, que estava previsto para ontem. 
- Hidrovias do Brasil começa a eletrificar frota na Amazônia 
Na esteira da descarbonização do planeta, a Hidrovias do Brasil, empresa de logística que tem 
como sócia a gestora de recursos Pátria, iniciou um processo para eletrificação de parte de sua 
frota. 
- Chinesa Tencent faz nova investida na Zenvia 
Com a forte desvalorização das ações da Zenvia, companhia brasileira de tecnologia, os chineses 
da Tencent Holdings, dona do gigante aplicativo de mensagens Wechat, voltaram às compras. 
- Recomendação de compra ajuda papéis da Cielo 
Os papéis da Cielo foram os que mais se valorizaram na B3 em maio. No mês, a empresa 
acumulou ganhos de 16,86%. 
- Inflação e juros prejudicam Magazine Luiza 
O Magazine Luiza foi o destaque de queda da B3 em maio. Os papéis recuaram 23,77% no mês, 
a maior desvalorização entre as empresas, e encerraram ontem cotados a R$ 3,72. 
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Teto para ICMS ganha adesão do presidente do Senado 
(02/06/2022) 

O Estado de S. Paulo. 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se juntou à articulação do governo 

Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira, para aprovar no prazo de um mês 

o projeto que impõe um teto na cobrança do ICMS sobre os combustíveis, proposta que 

enfrenta resistência dos governadores. 

Pacheco deu aval ao avanço da proposta no Senado e enviou um recado aos 

secretários estaduais de Fazenda, dizendo que os senadores votarão a proposta mesmo 

que os Estados recuem de um movimento recente e diminuam a alíquota do ICMS sobre 

o diesel. A votação do plenário é um compromisso que Pacheco assumiu com Lira. 

Para tentar enterrar o projeto do teto do ICMS, os governadores lançaram mão 

de uma estratégia para rever uma decisão recente do Confaz e abrir mão da alíquota 

única do ICMS sobre o diesel, de R$ 1,006 por litro, congelando a cobrança com base no 

preço dos últimos 60 meses, o que reduziria o tributo em cada localidade, e prorrogando 

o congelamento do imposto sobre a gasolina, GLP e álcool combustível até dezembro. 

O congelamento em vigor termina no final de junho. Essa decisão pode ser anunciada 

amanhã após reunião de conciliação com integrantes do governo no STF. 

Estados propõem elevar taxação sobre petroleiras (02/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Os Estados apresentaram ontem uma proposta ao Senado para aumentar a 

taxação das empresas de petróleo e criar uma conta de compensação de eventuais 

perdas com a fixação de um teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis, energia 

elétrica, gás e telecomunicações. A proposta poderia envolver até R$ 66 bilhões. A ideia 

é garantir R$ 34 bilhões este ano para uma espécie de fundo, que funcionaria fora do 

Orçamento e seria formado com até 40% das receitas do governo federal com 

dividendos pagos pela Petrobras, royalties e participações especiais. 

Em troca, para compensar essa perda de arrecadação para a União, a proposta é 

de aumento da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), de 9% para uma alíquota 

extraordinária de 20%. Esse valor poderia subir para 30% no caso de a variação do preço 

do petróleo Brent ser superior ao US$ 80 no semestre. 
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Os Estados argumentaram que as empresas do setor, que estão aumentando o 

lucro com a alta do petróleo, como a Petrobras, teriam de dar a “sua contribuição” para 

a redução do preço dos combustíveis no varejo. Só a Petrobras teve um lucro de R$ 44,5 

bilhões no primeiro trimestre deste ano. Os secretários afirmaram ainda que esse 

movimento está acontecendo em outros países. 

Desemprego baixa para 10,5%  (02/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A taxa de desemprego em abril teve melhora ante os 11,1% de março. É o índice 

mais baixo desde fevereiro de 2016. A taxa de desemprego caiu para 10,5% no trimestre 

encerrado em abril, uma melhora em relação ao índice de 11,1% do período terminado 

em março, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 

Contínua), divulgada ontem pelo IBGE. Já a renda média, de R$ 2.569, é 7,9% inferior à 

que os trabalhadores recebiam há um ano. 

O índice de desemprego é o mais baixo desde fevereiro de 2016, quando estava 

em 10,3%. Descontados os efeitos sazonais, a taxa de desemprego caiu de 9,9% em 

março para 9,5% em abril, segundo cálculo do economista do Banco Original Eduardo 

Vilarim, com base nos dados da Pnad Contínua. Em um trimestre, o mercado de trabalho 

registrou abertura de 1,083 milhão de vagas – cerca de 80% delas na formalidade – para 

um montante recorde de 96,512 milhões de pessoas trabalhando. O total de 

desempregados encolheu em 699 mil pessoas, embora ainda haja 11,349 milhões de 

brasileiros procurando trabalho. 

Oi e Vivo ameaçam devolver concessão de telefonia fixa 
(02/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

As teles Oi e Vivo, maiores prestadoras de telefonia fixa no Brasil, trabalham com 

a possibilidade de devolver a concessão do serviço no fim do contrato, em 2025, caso as 

adaptações no regime não sejam economicamente atrativas. A Lei Geral de 

Telecomunicações (LGT) foi atualizada em 2019 para permitir que as empresas que 

fornecem serviços de telefonia fixa possam migrar, de modo voluntário, do regime de 

concessão (tarifas reguladas) para o de autorização (tarifas livres). 
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Com a mudança, as empresas poderão deixar de cumprir obrigações como a 

manutenção de orelhões, que consome centenas de milhões de reais por ano. Também 

poderão ficar com os chamados bens reversíveis – que envolvem a infraestrutura de 

redes e edificações relacionadas à operação de telefonia fixa –, que deveriam ser 

devolvidos à União no fim da concessão. Mas, em troca, as teles precisariam assumir 

compromissos de investimentos para levar a banda larga até o interior do País, em 

regiões ainda carentes de conectividade. O valor desses investimentos passou a ser 

calculado pela Anatel, mas há um descasamento de expectativas. 

Eletrobras desengaveta IPO no saneamento (02/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) tirou novamente da gaveta 

seu plano de privatização, frente ao interesse que a oferta bilionária da Eletrobras gerou 

no mercado. Assim como a elétrica, que deve movimentar mais de R$ 30 bilhões em sua 

oferta inicial de ações (IPO), a ideia é ter o controle da estatal gaúcha pulverizado, 

tornando-a uma “corporation”. A oferta da Corsan deve alcançar R$ 1,5 bilhão. 

A estatal gaúcha de saneamento pretendia fazer o IPO no começo deste ano, mas 

decidiu adiar a oferta em janeiro. Poucas semanas atrás, retomou as conversas com os 

bancos de investimento, com a expectativa de que em julho o mercado esteja mais 

favorável para a realização da operação. 

Frigoríficos têm ganhos em dia de poucos negócios (02/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Num dia de baixo volume de negócios na Bolsa, em decorrência do feriado do 

Memorial Day nos Estados Unidos, os papéis dos frigoríficos acabaram sendo 

beneficiados e fecharam em alta ontem. Segundo analistas, não havia nenhuma notícia 

específica no radar. Minerva fechou em alta de 2,07%, seguido por Marfrig, que subiu 

1,65%. JBS avançou 0,23%. BRF, que acumula alta de 10% no mês, teve recuo de 1,18%, 

com a venda por parte de investidores. 
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Rússia negocia para exportação de grãos da Ucrânia 
(02/06/2022) 
Financial Times 

O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, visitará a Turquia na semana que vem para 

discutir a liberação de grãos ucranianos dos portos do Mar Negro. A informação foi 

divulgada ontem por seu colega turco, Mevlut Cavusoglu. O esforço pode aliviar uma 

crise alimentar que começa a ser sentida em várias partes do mundo. A Rússia tomou 

alguns portos ucranianos do Mar Negro e bloqueou outros, prendendo navios 

carregados de milho, trigo, sementes de girassol, cevada e aveia. Isso fez com que as 

exportações da Ucrânia despencassem, contribuindo para o aumento dos preços globais 

dos alimentos e os temores de uma fome generalizada no mundo. 

Os obstáculos políticos colocados pela Rússia, porém, parecem mais complicados 

de contornar. Moscou exige a suspensão das sanções sobre seus cargueiros e quer evitar 

a possibilidade de os navios de grãos ucranianos voltarem carregando armas. O conflito 

na Ucrânia afetou a segurança alimentar global, ampliando temores de uma crise que 

atingirá os países mais pobres. 

Um outro problema que afeta diretamente a produção são as bombas e foguetes 

russos não detonados e as minas terrestres espalhadas pelos ucranianos nos campos 

para conter o avanço russo, no início da ofensiva. Hoje, às vésperas do cultivo de uma 

nova safra, agricultores vasculham as plantações em busca de artefatos não detonados. 

Pressão contra cortes travam revisão do Orçamento 
(02/06/2022) 

O Estado de S. Paulo. 

A pressão política contra cortes pesados em áreas-chave, como saúde e 

educação, que teriam de ser feitos para bancar o reajuste para o funcionalismo travou 

o detalhamento do bloqueio do Orçamento, que estava previsto para ontem. 

O governo tinha pronta a tabela com a distribuição do corte de R$ 8,2 bilhões, 

mais uma reserva técnica de R$ 5,3 bilhões necessária para dar um aumento linear de 

5% aos servidores. Os ministérios mais atingidos seriam, pela ordem, Educação, Ciência 

e Tecnologia e Saúde.  
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Com tudo pronto para divulgação ontem, a ordem foi suspender o detalhamento 

e refazer a distribuição da tesourada. O Diário Oficial da União chegou a publicar o 

decreto de remanejo de verbas, mas o Ministério da Economia não especificou quais 

áreas e programas foram atingidos. No entanto, o tamanho e a distribuição do corte 

estão estritamente ligados à decisão do presidente Jair Bolsonaro sobre o reajuste. Se 

ceder à pressão do funcionalismo e, sobretudo, das carreiras policiais (que querem 

tratamento diferenciado), o presidente obrigará o Ministério da Economia a 

“estrangular” o orçamento das outras pastas. 

Hidrovias do Brasil começa a eletrificar frota na Amazônia 
(02/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Na esteira da descarbonização do planeta, a Hidrovias do Brasil, empresa de 

logística que tem como sócia a gestora de recursos Pátria, iniciou um processo para 

eletrificação de parte de sua frota. Até o fim do ano, dois empurradores de manobra 

desse tipo estarão em operação na Amazônia, onde a companhia opera o transporte 

hidroviário, sobretudo de grãos. Só com as duas máquinas, a empresa deixará de emitir 

2.168 toneladas de gás carbônico (CO2) na atmosfera – isso equivale às emissões de 472 

automóveis ao longo de um ano. Segundo o presidente da empresa, Fabio Schettino, o 

projeto é totalmente nacional e inédito no mundo. Há duas semanas, ocorreu a 

montagem dos racks de baterias que vão abastecer o empurrador. 

Chinesa Tencent faz nova investida na Zenvia (02/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Com a forte desvalorização das ações da Zenvia, companhia brasileira de 

tecnologia, os chineses da Tencent Holdings, dona do gigante aplicativo de mensagens 

Wechat, voltaram às compras. Com isso, já detêm 15,2% das ações ordinárias e 6,5% 

das ações totais da empresa fundada no Rio Grande do Sul. A Zenvia abriu seu capital 

na bolsa americana Nasdaq em julho, com a ação cotada a US$ 13. Os papéis eram 

negociados a US$ 3,75. Só neste ano, a queda é de 45% e, desde o IPO, recuou 71%. Em 

função desse “saldão”, os chineses triplicaram a participação na Zenvia. Por ser uma das 

maiores na área de tecnologia do mundo, a Tencent se encaixava nessa estratégia. 
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Recomendação de compra ajuda papéis da Cielo (02/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Os papéis da Cielo foram os que mais se valorizaram na B3 em maio. No mês, a 

empresa acumulou ganhos de 16,86%. No ano, a alta chegou a 74,78%, e as ações valiam 

ontem R$ 3,95, após avanço diário de 0,51%. Uma recomendação de compra do JP 

Morgan para o papel foi uma das maiores responsáveis pela alta recente. O banco 

indicou, no dia 26, um preço-alvo de R$ 5,00 para a ação, ou ganho potencial de 26,5% 

considerando o fechamento de ontem. 

Inflação e juros prejudicam Magazine Luiza (02/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O Magazine Luiza foi o destaque de queda da B3 em maio. Os papéis recuaram 

23,77% no mês, a maior desvalorização entre as empresas, e encerraram ontem cotados 

a R$ 3,72. No dia, a queda foi de 3,12% e, no ano, de 48,48%. Os juros altos e a inflação 

persistente, que afetam o poder de compra do consumidor, penalizaram os papéis da 

varejista no último mês. Nem a queda dos índices de desemprego divulgada ontem pelo 

IBGE animou os investidores. 

 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

VEM (verbo VIR no singular) 
Exemplo: A senhora vem trabalhar de carro. 
 
VÊM (verbo VIR no plural) 
Exemplo: As senhoras vêm trabalhar de carro. 
 
VEEM (verbo VER no plural) 
Exemplo: Elas veem o desenho com atenção. 
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Assessoria de Comunicação – ADECE 
Fone: (85) 3108.2700 

www.adece.ce.gov.br 

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


 

AV. WASHINGTON SOARES, 999 – PAVILHÃO LESTE – PORTÃO D – 2º MEZANINO – EDSON QUEIROZ 
CEP: 60811-341 | FORTALEZA/CE | TEL.: (85) 3108.2700 – E-MAIL: adece@adece.ce.gov.br 

Página 1 de 3 

INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS 
ATUALIZADO 13.05.2022 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB (JAN A DEZ) 

 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

Ceará 1,45 2,09 -4,16 6,63 1,25 

Brasil 1,78 1,22 -3,88 4,65 0,50 
Fonte: IBGE e IPECE. Atualizado em 24/03/2022. 
Notas: (*) Valores estimados, sujeitos a revisão; (**) Valores projetados, sujeitos a revisão. 
 

VALOR CORRENTE DO PRODUTO INTERNO BRUTO ANUAL (PIB) (R$ BILHÕES) (JAN A DEZ) 
 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

Ceará 155,90 163,58 163,86 192,31 207,27 

Brasil 7.004,14 7.389,13 7.467,62 8.679,49 9.285,51 

           

PARTICIPAÇÕES PIB ANUAL (%) (JAN-DEZ) 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

PIB_CE/PIB_BR           2,23 2,21 2,19 2,22 2,23 

Participações População (%)           4,35 4,35 4,34 4,33 4,33 
Fonte: IBGE e IPECE. Atualizado em 24/03/2022. 
Notas: (*) Valores estimados, sujeitos a revisão; (**) Valores projetados, sujeitos a revisão. 
 

ÍNDICE DA ATIVIDADE ECONÔMICA REGIONAL - VARIAÇÃO ACUMULADA (%) 

REGIÃO/ANO FEV/18 
JAN-

DEZ/18 
FEV/19 

JAN-
DEZ/19 

FEV/20 
JAN-

DEZ/20 
FEV/21 

JAN-DEZ 
/21 

FEV/22 

Ceará 1,52 1,81 3,16 1,77 1,57 -3,84 -0,30 4,98 0,30 

Nordeste 1,26 1,32 1,04 0,45 2,12 -3,51 -2,53 3,69 2,62 

Brasil 1,64 1,32 2,05 1,05 0,42 -4,05 -0,80 4,60 0,44 
Fonte: Banco Central. 
Nota: base: igual período do ano anterior.  

 

CONTAS EXTERNAS DO CEARÁ (US$ MILHÕES) (ACUMULADO DE JAN A ABR) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Var (21 - 22) % 

Exportações 639,07 736,83 680,49 654,86 798,13 21,88 

Importações 798,31 670,38 826,01 976,37 1.941,13 98,81 

Saldo Comercial -159,24 66,45 -145,52 -321,51 -1.143,00 255,51 
Fonte: MDIC.  
 

PRINCIPAIS ÍNDICES 

 Variação Acumulada de Janeiro a Março 

ATIVIDADE – CEARÁ    2018   2019 2020 2021  2022 

Produção Física Industrial 2,7 -0,4 -1,4 5,8 -12,8 

Pesquisa Mensal de Serviços -9,2 -5,7 -0,6 -7,8 15,2 

Pesquisa Mensal do Turismo -2,7 10,6 -9,3 -34,5 47,7 

Vendas Mensais do Varejo Comum 3,5 -1,5 -7,5 -6,1 4,8 

Vendas Mensais do Varejo Ampliado 4,5 1,1 -3,1 -0,3 5,2 

Vendas Mensais de Materiais de Construção -8,1 5,3 11,7 15,4 28,6 
Fonte: IBGE e FGV. 
Nota: base: igual período do ano anterior. 

mailto:adece@adece.ce.gov.br
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MERCADO DE TRABALHO - CEARÁ 

INDICADOR 2018.4 2019.4 2020.4 2021.4 2022.1 

Desocupação (%) 10,1 10,1 14,4 11,1 11,0 

Nível de ocupação (%) 50,3 50,8 42,8 47,2 45,2 

            

População em idade de trabalhar 7.312 (100%) 7.410 (100%) 7.620 (100%) 7.467 (100%) 7.479 (100%) 

Força de trabalho (mil) (a=b+c) 4.088 (56%) 4.185 (56%) 3.808 (50%) 3.961 (53%) 3.803 (51%) 

    Ocupada (mil) (b) 3.676 3.762 3.260 3.522 3.384 

      Formal (mil) 1.630 1.702 1.534 1.622 1.580 

      Informal (mil) 2.046 2.060 1.726 1.900 1.804 

    Desocupada (mil) (c) 412 423 549 439 419 

Fora da Força de trabalho (mil) 3.224 (44%) 3.225 (44%) 3.812 (50%) 3.506 (47%) 3.676 (49%) 

   Desalentados (mil) 328 (10,2%) 358 (11,1%) 466 (12,2%) 380 (10,8%) 385 (10,5%) 

      

Rendimento médio real habitual 
de todos os trabalhos das pessoas 
ocupadas (R$) 

1.778 1.872 1.798 1.800 1.738 

Fonte: IBGE (PNAD Contínua). 

 
ESTOQUE DE EMPREGO FORMAIS 

REGIÃO/ANO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 

Ceará 1.542.759 1.443.365 1.464.948 1.471.704 1.478.563 1.441.497 1.521.965 1.530.890 

Nordeste 8.899.279 8.436.203 8.543.651 8.647.237 8.548.407 8.368.329 8.852.080 8.877.166 

Brasil 48.060.807 46.060.198 46.281.590 46.631.115 46.716.492 46.236.176 48.997.477 49.612.650 

                  

CE/NE (%) 17,34 17,11 17,15 17,02 17,30 17,23 17,19 17,25 

CE/BR (%) 3,21 3,13 3,17 3,16 3,16 3,12 3,11 3,09 

NE/BR (%) 18,52 18,32 18,46 18,54 18,30 18,10 18,07 17,89 

Fonte: RAIS/ME e NOVO CAGED. 
Nota: * O estoque de empregos 2021: Estoque de empregos em 2020 + o saldo das contratações de 2021. 

** O estoque de empregos 2022: Estoque de empregos em 2020 + o saldo das contratações de 2021 + o saldo das 
contratações de 2022. 
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Movimentação do emprego formal – Ceará – 1996 – Março/2022. 
Ano Declarado  Admitidos  Desligados Saldo 

2022* 132.279 123.354 8.925 
2021* 495.733 415.265 80.468 
2020* 373.222 367.277 5.945 
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 7.414.302 6.871.223 543.079 

2002     30.831 
2001     17.081 
2000     17.779 
1999     5.823 
1998     -7.460 
1997     4.031 
1996     1.463 

Total     612.627 

Fonte: Ministério da Economia/ NOVO CAGED. 
Nota: * Valores sujeitos a revisão. 
 

ABERTURA/FECHAMENTO DE EMPRESAS NO CEARÁ (ACUMULADO DE JAN A ABR) 

ESPECIFICAÇÕES 2018 2019 2020 2021 2022 

Abertura 23.381 26.994 27.598 37.191 36.795 

Fechamento 52.696 10.484 9.759 11.917 15.947 

Saldo -29.315 16.510 17.839 25.274 20.848 
Fonte: JUCEC. 
 

PECEM - TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA (TONELADAS) (ACUMULADO DE JAN A ABR) 

PERÍODO 2018 2019 2020 2021 2022 Var (18 - 22) % 

  5.661.429 5.547.358 5.482.558 5.718.556 5.940.895 4,94 
Fonte: CIPP. 
 

CONSUMO (MWM) DE ENERGIA (ACUMULADO DE JAN A MAR) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Var (20 - 22) % 

Ceará 2.777.553 2.931.400 2.881.047 3.106.936 3.103.984 7,74 

  Fonte: ENEL Ceará/Departamento de Faturamento. 
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