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ENERGIA: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA CRESCE 142% NO CEARÁ

Q

uem acompanhou o início do processo de instalação dos
parques eólicos e solares no Ceará ainda tem dificuldade
para acreditar no tamanho do crescimento do setor. Em
30 anos, houve uma transformação vigorosa da área.

Pelos dados atualizados até domingo (24) pelo Núcleo de
Energia da Fiec, a quantidade de unidades geradoras de
energia solar no Estado superou a marca de 10 mil em 2020. “O crescimento do número de consumidores beneficiados pela geração distribuída (realizada junto ou próximo aos consumidores) no Brasil foi
de 100%, no Nordeste foi de 125%, e no Ceará foi de 142%, comparando 2020 com 2019”, destaca Joaquim Rolim, coordenador do Núcleo e

diretor técnico da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD).
Outro detalhe importante: no Brasil, 93% dos municípios dispõem
de geração distribuída; no Nordeste, a média é de 88% e, no Ceará, de
98%. Há uma transformação rápida na matriz energética para fontes
mais sustentáveis. No caso do Estado, com a parceria com o Porto
de Roterdã, ainda existe a possibilidade de exportação de hidrogênio
verde – outro produto diferente que pode entrar na pauta.
Em meio a tantas notícias negativas na economia, eis que existem
possibilidades de negócios em áreas ainda consideradas novas, mas
que tendem a se consolidar.

POLO QUÍMICO

CEGÁS

EM BUSCA DE INCENTIVOS

REPOSICIONAMENTO

GRUPO ALYNE COSMÉTICOS

O Polo Químico de Guaiúba inicia suas operações em fevereiro. O investimento é da
ordem de R$ 100 milhões, com a possibilidade de geração de dois mil empregos. O
projeto foi encabeçado pelo SindiquímicaCE. Na quinta-feira passada, houve reunião
de empresários e parlamentares na casa da
prefeita do município, Izabella Fernandes.
O desafio no momento é conseguir benefícios para garantir o sucesso do polo.

O POVO Economia
da Rádio O POVO
CBN (FM 95.5),
a partir das 14
horas, de segunda
a sexta.

FACEBOOK
Curta a nossa
página: facebook/
opovocbn

REDE DIGITAL DE OBRAS
A cearense Cigel consolidou ontem o reposicionamento da sua marca. A empresa resolveu assumir o nome da sua principal linha de produtos
como identidade e agora responde como Grupo
Alyne Cosméticos.
O CEO da empresa, Paulo César Gurgel, explica
que esse foi um processo natural, sendo adotada
uma identidade já reconhecida pelo mercado.

Governo do Ceará negocia
CD da Toyota para Região
Metropolitana de Fortaleza
INVESTIMENTO A proposta é que o Centro de
Distribuição sirva como fornecedor para a rede de
concessionárias da marca e varejo
DIVULGAÇÃO TOYOTA
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Foi realizada ontem, 25, mais
uma reunião entre os representantes da Toyota do Brasil e o
Governo do Ceará para tratar
da possibilidade de instalação
de um Centro de Distribuição
de peças da marca no Estado. A
proposta é que o CD ﬁque na Região Metropolitana de Fortaleza
(RMF) e sirva como fornecedor
para rede de concessionárias e
varejo. Equilíbrio ﬁnanceiro é o
que vem sendo trabalhado para
viabilizar o negócio.
De acordo com o titular da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, os executivos
apresentaram um pouco mais
do projeto, e novas rodadas de
negociações devem ser realizadas. “Primeiro passo vai ser o de
viabilizar a decisão da Toyota no
Brasil, que é viável ter um CD na
Região. O trabalho mostrou eﬁciência, mas falta um equilíbrio
ﬁnanceiro. (A conversa com a
Toyota) Deve continuar ao longo
do ano. Saímos da apresentação
com o dever de casa.”
Esse dever de casa para ambas as partes inclui, segundo
Maia, um esforço maior com

TRIPLA CERTIFICAÇÃO
A Companhia de Gás do Ceará (CEGÁS) recebeu, este mês,
tripla certificação ISO, após análise de conformidade dos
sistemas de gestão da qualidade, ambiental, e da saúde
e segurança ocupacional. A empresa é a segunda na área
de distribuição de gás natural canalizado no Brasil a obter
essa tripla certificação.

SERVNAC NET

CONSTRUÇÃO

O Sindicato da Indústria e da Construção
Pesada do Ceará (Sinconpe) quer otimizar os processos nos canteiros de obras
através de um software nas máquinas.
Está sendo articulada uma mobilização
pelo projeto-piloto Rede Obras Digitais do
Ceará, que foi selecionado para o programa Digital BR, da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI).

RÁDIO

VIABILIDADE econômica para o negócio
vem sendo trabalhada

relação ao planejamento tributário por parte do Estado, e, por
parte da empresa asiática está
relacionado ao estudo de demanda, preços e quantidades.
Um dos pontos que podem
ser solução neste negócio e
aproximar a Toyota do Ceará é buscar outras empresas
interessadas em dividir um
CD, que passaria a ser multimarcas. Ter companhias de
navegação que venham com

a matéria-prima da Ásia pelo
Canal do Panamá até o Porto do
Pecém também é um dos planos
prioritários.
Maia Jr. revela que a intenção em manter o contato com a
Toyota é para, além da instalação do CD, projetar um trabalho
futuro relacionado à produção
de veículos que utilizem matrizes de energia limpas, como
carros elétricos ou abastecidos
com hidrogênio verde.
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PROJETOS NOVOS
A Servnac adquiriu recentemente duas pequenas operadoras de internet para a criação da Servnac Net. O CEO do
Grupo, Vicente Araújo Júnior, conta que esse é um dos novos projetos para 2021, além dos processos de expansão em
São Paulo e Recife.
Apesar desse fator positivo, além de outros, há uma
aposta no aumento da taxa básica dos juros. O assessor
de investimentos Yuri Cavalcante, sócio da Aplix, acredita que a pressão inflacionária e fiscal forçará uma
política diferente, com tendência de retomada gradual
dos juros em uma média de 0,25 ponto percentual a
partir de março.

Cota única do IPVA
com 5% de desconto
vence sexta-feira
| IMPOSTO |
O Governo do Ceará liberou
desde o último dia 1º a tabela
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021. Neste ano, o
tributo ﬁcou, em média, 4,5%
mais em conta ante 2020. Para
o contribuinte conseguir pagar o imposto com 5% de desconto em cota única, o prazo
vai até esta sexta-feira, 29.
Lembrando que não serão enviados boletos pelos Correios
ou por e-mail. O documento
pode ser acessado apenas pelos canais digitais do Governo
do Estado.
São três opções online: pelos aplicativos Ceará App e Meu
IPVA ou pelo site da Secretaria
da Fazenda do Ceará (SefazCE). Disponíveis para smartphones e tablets, os aplicativos
permitem consultar valores do
IPVA 2021 e emitir o Documento de Arrecadação do Estado
(DAE) para pagamento.
“Pelo aplicativo é possível
consultar a situação do veículo, as datas de vencimento,
emitir o boleto para pagamento e gerar a certidão de quitação. Nele é possível acessar
também outras iniciativas da
Sefaz como o programa Sua
Nota Tem Valor”, aﬁrma a secretária da Fazenda do Ceará,
Fernanda Pacobahyba.
Caso o contribuinte não opte
pela parcela única, pode dividir
o IPVA, desde que o valor do imposto seja acima de R$ 100, em
cinco vezes, com vencimentos
nos dias 10 de fevereiro, 10 de
março, 12 de abril, 10 de maio e
10 de junho.
Cerca de 2,3 milhões de veículos serão tributados, com

arrecadação estimada em torno
de R$ 1 bilhão. Do total recolhido, 50% pertencem ao Tesouro
Estadual e os outros 50% são
destinados aos municípios onde
os veículos estão licenciados.
As alíquotas do IPVA variam
de 0,5% a 3,5% sobre o valor venal dos veículos. A maior parte
da frota tem alíquota de 3%. É
o caso dos automóveis e caminhonetes entre 100 e 180 cavalos
de potência. Ônibus, micro-ônibus, caminhões e veículos de
locadoras pagam 1%.
Pessoas com deﬁciência têm
direito à isenção do imposto,
assim como proprietários de
máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano, transportes escolares e veículos com mais de 15
anos de fabricação.

Pelo aplicativo é
possível consultar
a situação do
veículo, as datas
de vencimento,
emitir o boleto
para pagamento e
gerar a certidão de
quitação”
Fernanda Pacobahyba,
secretária da Fazenda do Ceará

