
 

 

 

27 de abril de 2021 

CORECON-CE NAS MÍDIAS 

 

IMPRESSO 

 

O Otimista 

Pauta: Inflação deve ultrapassar 5% neste ano e obriga o consumidor a 

planejar gastos 

Entrevista com Desirée Mota 

https://ootimista.com.br/economia/inflacao-deve-ultrapassar-5-neste-ano-

e-obriga-consumidores-a-planejar-gastos/ 

 

DIGITAL  

 

Blog do Lauriberto 

Pauta: Cultura, pandemia e incentivos fiscais será tema de live do 

Corecon-Ceará 

https://www.blogdolauriberto.com/2021/04/cultura-pandemia-e-incentivos-

fiscais.html 

 

Público A 

Pauta: Cultura, pandemia e incentivos fiscais será tema de live do 

Corecon-Ceará 

https://publicoa.com.br/corecon-ceara-debate-em-live-os-impactos-do-

setor-imobiliario-na-economia-pos-pandemia-nesta-quinta-feira-17/ 

 

O POVO OPINIÃO – GERITZA GURGEL 

CULTURA, PANDEMIA E INCENTIVOS FISCAIS 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/opiniao/colunistas/sisi-por-

jeritza-gurgel/bebe-arco-iris-chegou-para-mudar-o-mundo-1.3078025 
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FOCUS JOR 

“Lei Rouanet está levando uma surra do governo Bolsonaro”, diz 

presidente de Câmara Setorial da Adece 

O gestor cultural participa de evento do Corecon-CE que irá discutir 

"Cultura, pandemia e incentivos fiscais". 

https://www.focus.jor.br/lei-rouanet-esta-levando-uma-surra-do-governo-

bolsonaro-diz-presidente-de-camara-setorial-da-adece/ 

 

O POVO – CLÓVIS HOLANDA 

Cearenses poderosos discutem MP do Ambiente de Negócios. 

https://mais.opovo.com.br/colunistas/clovis-

holanda/2021/04/26/cearenses-poderosos-discutem-mp-do-ambiente-de-

negocios.html 

 

TV  

 

TV Assembleia 

Pauta: A importância da retomada das atividades das pequenas 

empresas a partir da vacinação 

Entrevista com Desirée Mota 

https://www.youtube.com/watch?v=I6KmtUygIJU << a partir de 11:20 

minutos 

 

OUTRAS NOTÍCIAS ECONÔMICAS 

 

G1 

IPCA-15: prévia da inflação oficial desacelera e fica em 0,60% em 

abril, aponta IBGE 

Índice ficou abaixo do resultado de março e continuou sendo puxado pela 

alta dos preços dos combustíveis. No acumulado em 12 meses, indicador 

ficou 0,17 p.p. acima do teto da meta do governo. 
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Por Daniel Silveira, G1 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/27/ipca-15-previa-da-

inflacao-oficial-desacelera-e-fica-em-060percent-em-abril-aponta-

ibge.ghtml 

 

VALOR 

Bancos devem ter 1º trimestre forte, mas incertezas persistem 

Inadimplência pode ter leve alta e receitas de tarifas e margem financeira 

estão pressionadas 

Por Álvaro Campos  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/04/27/bancos-devem-ter-1o-

trimestre-forte-mas-incertezas-persistem.ghtml 

 

ESTADÃO 

Medo relacionados à pandemia alteram retrato do setor de seguros. 

https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/medos-

relacionados-a-pandemia-alteram-retrato-do-setor-de-seguros/ 

 

FOLHA 

Vale tem lucro recorde de R$ 30,5 bilhões no primeiro trimestre 

Resultado reflete alta no preço minério e retomada da produção após 

Brumadinho 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/vale-lucra-r-305-bilhoes-

no-primeiro-trimestre.shtml 
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