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Memorando prevê investimento externo
de U$ 400 mi e geração de 2,5 mil
empregos com a Usina de Itataia

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

O Governo do Ceará assinou na tarde
desta segunda-feira (28) Memorando de
Entendimento para a instalação na Usina de
Itataia, em Santa Quitéria, um complexo
minero-industrial para a produção conjunta
de fertilizantes e nutrição animal. O projeto
Fique por dentro das
vai investir inicialmente U$ 400 milhões,
medidas adotadas pelo
prevê operação já em 2023, e deve gerar 2,5
Governo do Estado do
mil empregos, dos quais 500 serão diretos,
Ceará, desde que foi
através do Consórcio Santa Quitéria,
decretada a situação de
formado pela Indústrias Nucleares do Brasil
Emergência em Saúde.
(INB) e indústria de fertilizantes Galvani.
O projeto foi repaginado para fazer um
melhor uso e reuso da água na região de
Santa Quitéria. Com o início dos estudos
ambientais no último trimestre de 2020, o
próximo ano tem como meta a conclusão de
todo o projeto base e a estrutura ﬁnanceira
e societária. A região conta com uma das
maiores reservas de urânio associado ao
fosfato do planeta e vai tornar o Brasil
autossuﬁciente no concentrado de urânio
(ou yellow cake).
Para o secretário do desenvolvimento
econômico e trabalho (Sedet), Maia Junior,
não é apenas um projeto, mas um sonho que
se torna realidade não apenas para Santa
Quitéria, mas para o Ceará e para o Brasil.
Representando o Ministério de Minas e
Energia do Brasil, a secretária executiva
Lillian Mascarenhas Santagostinho garantiu
que “o projeto é prioritário para o Governo
Federal, com várias ações efetuadas para
proporcionar que esse projeto saia de um
memorando para a realidade”, aﬁrmou.
Os processos resultarão primeiro na
dissociação dos minerais, e gerarão a
produção ﬁnal de um carregamento de 50
mil carretas de yellow cake processados, para aquecer a economia da região de
diversas maneiras, inclusive utilizando além das rodovias, os portos do Pecém
e do Mucuripe.
Clique aqui e conﬁra a reportagem completa.
Fonte: Governo do Ceará

Fabricação da marca Mizuno será toda no Ceará e deve gerar
até 3 mil novos empregos
Vulcabras Azaleia anunciou ainda a expansão da fábrica de Horizonte
O governador Camilo Santana anunciou na tarde da última quinta-feira
(24) mais um importante investimento para a economia do Estado do
Ceará. A empresa Vulcabras Azaleia, fabricante de marcas famosas como a
Olympikus, Under Armour, Opanka e Dijean, adquiriu a operação da Mizuno
no Brasil e a partir do dia 1º de janeiro de 2021 toda a produção da linha
ocorrerá na cidade cearense de Horizonte.
O CEO da empresa Vulcabras, Pedro Grendene, e André Bartelle,
executivo do grupo, vieram ao Ceará e junto ao governador anunciaram a
expansão das atividades. Durante o anúncio feito ao vivo pelas redes
sociais, o governador destacou que o Ceará é um dos maiores polos no
Brasil da produção de calçados e que a empresa Vulcabras conta
atualmente com uma grande fábrica instalada em Horizonte, na Região
Metropolitana de Fortaleza, onde gera, hoje, quase nove mil empregos
diretos.
O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia
Júnior também participou da apresentação e apontou que o governador
coordena o Estado com maestria diante dos desaﬁos impostos pela
pandemia. “Sempre colocou em suas falas que dava o mesmo equilíbrio e
peso para as áreas da economia e da saúde. Durante o processo de
pandemia nos foi delegada a missão de contatar todos os empresários para
que não demitissem, que mantivessem o compromisso com os cearenses
nesse momento”, contou Maia Júnior.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Governo do Ceará

Selo Arte: Adagri certiﬁcará produtos alimentícios de
origem animal produzidos artesanalmente
A partir deste mês de setembro é de competência da Agência de
Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) a concessão do Selo Arte. Nesta
segunda-feira (21), o Secretário do Desenvolvimento Econômico e do
Trabalho do Ceará, Maia Júnior, assinou o documento que oﬁcializa a
certiﬁcação por parte da Agência. O Selo Arte vai permitir certiﬁcar os
produtos artesanais com garantia de qualidade e segurança,como produtos
fabricados com matérias primas oriundas de estabelecimentos, que
seguem as boas práticas agropecuárias e boas práticas de fabricação. Cada
Selo terá um número de rastreabilidade que permitirá ao consumidor
identiﬁcar nome do produtor, data, local de origem e fabricação.
A Presidente da Adagri, Vilma Freire, explica que o Selo Arte vem
facilitar a comercialização para os produtores artesanais cearenses, e que
torna-se um marco histórico na inspeção de produtos de origem animal do
Ceará. “Essa certiﬁção possibilitará a valorização das marcas regionais, no
comércio interestadual de produtos de origem animal, como queijos, mel,
pescados, abrindo novas oportunidades de comercialização em todo
território nacional”, destaca.
Para Glaycione Rodrigues, Coordenadora do Serviço de Inspeção (SIE)
da Adagri os produtores que quiserem se candidatar para a obtenção do
Selo Arte precisam estar, obrigatoriamente, regulamentados pelo serviço
de inspeção estadual ou municipal. “Permitindo assim que produtos
alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal possam ser
comercializados, eliminando qualquer diﬁculdade burocrática”, explica.
Para maiores informações os solicitantes devem entrar em contato
com a Adagri através do e-mail do SIE: sie@adagri.ce.gov.br ou no número
(85) 3101.2500.
Fonte: Adagri

Adagri 100% Digital: através de parceria com a FIEC a
Agência recebeu kits eletrônicos
Através de parceria com a Federação da Indústria e Comércio (FIEC), a
Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), órgão vinculado a
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet),
recebeu nesta quarta-feira (23), durante solenidade na FIEC, um kit
composto de 05 Tablet’s e 05 Impressoras Portáteis. A ação faz parte da
parceira do Programa de Otimização e Simpliﬁcação do Ambiente de
Negócios da FIEC. “Os kits serão utilizados para aumentar a eﬁciência e
diminuir o tempo das ações realizadas pelos ﬁscais”, destaca a presidente
da Adagri, Vilma Freire.
Os eletrônicos serão usados no Projeto de Informatização das Ações
de ﬁscalização e Coleta de Dados que está sendo implantado na Adagri.
Segundo a Presidente, em breve a Agência se tornará um órgão totalmente
digitalizado. “O avanço da tecnologia desta agência vem sendo alcançada
diariamente com a informatização das ações. A captura dos seus
indicadores serão indispensável para tomada de decisão, planejamento e
criação de metas melhorando ainda mais os resultados dessa Agência”,
destaca.
Também estiveram presentes na entrega o Presidente da FIEC, Ricardo
Cavalcante, o secretário Executivo do Agronegócio (Sedet), Sílvio Carlos e
os Membros da FIEC, Oziná Costa e Elisa Gradvohl
Fonte: Adagri

Rodada Virtual de Negócios de Energias tem
nova data para realização
As empresas interessadas em participar já podem preencher o
formulário de inscrição
A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), em
parceria com a Adece e o Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços
do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia), divulgou a nova data
da Rodada Virtual de Negócios de Energia. Será nos dias 18 e 19 de
novembro, como parte da programação do Proenergia 2020.
O regulamento para inscrição e seleção de empresas interessadas em
participar da Rodada já estão disponíveis, assim como o formulário de
inscrição. A Sedet e Adece realizarão cinco Rodadas Virtuais até o ﬁm do
ano de 2020. A primeira, com a temática voltada para o segmento de
Energia.
Ceará ao Cubo
As Rodadas Virtuais de Negócios fazem parte do Ceará ao Cubo,
projeto do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que simboliza as novas
perspectivas para o Estado. O ‘Cubo’ representa as várias faces econômicas
do Ceará, exaltando a pluralidade de temas abordados e que se multiplica a
cada nova oportunidade.
Saiba como ser parceiro das Rodadas
O objetivo das Rodadas de Negócios é proporcionar contato direto
entre empresas de cadeias produtivas que partilham interesses aﬁns ou
complementares, visando promover novos negócios.
Ao se tornar um parceiro das Rodadas, o empresário ganhará maior
visibilidade do seu negócio na plataforma, otimizando tempo e recursos. Os
encontros virtuais aproximam empresas ofertantes e demandantes, com a
utilização de ferramenta de promoção comercial, apresentando
empreendedores cearenses a compradores locais e nacionais.
“Por ser um evento digital isso proporcionará maior alcance e
interações com novos compradores e fornecedores, uma maior visibilidade
para os patrocinadores e parceiros na plataforma, além da otimização de
tempo e recursos. Esperamos contar com parcerias na concretização desse
grandioso Projeto”, ressalta a Coordenadora de Promoção da Indústria da
Sedet, Marta Campêlo.
Para mais informações os interessados em ﬁrmar parcerias devem entrar
em
contato
com
a
Coordenadora
pelo
e-mail:
marta.campelo@sedet.ce.gov.br.
Clique aqui para visualizar o Regulamento n 01/2020.
Clique aqui para preencher o formulário de inscrição e participar da Rodada
Virtual de Negócios.
Fonte: Sedet

Decreto autoriza novos espaços e atividades;
estabelecimentos reincidentes serão fechados
Novo decreto autoriza o funcionamento de quadras e ginásios
cobertos; apresentações de circo; eventos automobilísticos; atividades
de veleiros; parques infantis em shoppings centers
O governador do Ceará, Camilo Santana, divulgou na última
sexta-feira (25) detalhes do novo decreto estadual relativo à pandemia do
coronavírus, decidido após reunião virtual com o Comitê formado por
proﬁssionais de Saúde, presidentes do Tribunal de Justiça e Assembleia
Legislativa, e Ministério Público Estadual e Federal.
Alguns espaços e atividades ﬁcam autorizados a funcionar, tais como:
quadras e ginásios cobertos; apresentações de circo; eventos
automobilísticos; atividades de veleiros; parques infantis em shoppings
centers, tudo mediante autorização sanitária.
Camilo Santana falou sobre a importância de cumprir os protocolos de
saúde, reforçando que a ﬁscalização será intensiﬁcada. “Vamos intensiﬁcar
a ﬁscalização dos estabelecimentos comerciais que estiverem
descumprindo as normas sanitárias que constam no decreto. Alerto que
estabelecimentos reincidentes serão fechados pelas equipes de
ﬁscalização”, disse.
Além da Grande Fortaleza, todas as outras macrorregiões de saúde do
Ceará (Cariri, Sobral/Região Norte, Sertão Central, Litoral Leste/Vale do
Jaguaribe) seguem na quarta fase do Plano de Retomada Econômica.
“Os relatórios elaborados por nossas equipes de saúde apontam queda
contínua de casos e óbitos no Ceará, mas não podemos relaxar, para que
não haja aumento dos indicadores. O alerta continua”, ﬁnalizou o
governador do Ceará.
Clique aqui para visualizar o Decreto 33.751.
Fonte: Governo do Ceará

Jucec participa de Webinário do Projeto Centelha da Funcap
O evento virtual abordou o passo a passo para abertura de
empresas para os selecionados pelo projeto.
A Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC), representada pelo seu
vice-presidente, Caio Rodrigues, participou do Webinário do Projeto
Centelha, realizado no dia 29/09 pela Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (Funcap), ministrando palestra
com o tema “Etapas para Abertura de uma Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte”.
O webinário, direcionado aos 50 selecionados na Fase 3 do Programa
Centelha no Ceará, foi realizado de forma virtual e proporcionou aos
participantes compreender melhor o procedimento para formalização de
empresas no Ceará. Os selecionados do projeto terão que formalizar seus
negócios para que possam desenvolver o projeto aprovado.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Jucec

A Junta Comercial do Estado do Ceará, Autarquia
estadual vinculada à Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, divulgou os números do
Observatório Jucec de segunda-feira (29/09). A
publicação diária apresenta os números dos serviços
realizados pela Junta Comercial, como o quantitativo de
empresas abertas no dia, total de processos e livros
analisados, certidões emitidas e atendimentos
ﬁnalizados pelo Fale Jucec.

A Sedet também
está no YouTube.
Acesse e se
inscreva no canal!

“Programas de Empreendedorismo e Microcrédito" é o
tema da 13a edição do Conecte-se, da Sefaz
O evento terá como palestrante a subsecretária Estadual de
Empreendedorismo, Micro e Pequena Empresa e diretora executiva do
Banco do Povo - SP, Jandaraci Araújo. A secretária da Fazenda, Fernanda
Pacobahyba e o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia
Júnior, participam como debatedores.
Quando? Dia 30 de setembro, quarta-feira
Que horas? Às 15h
Onde? No YouTube Sefaz Ceará
Fonte: Sefaz

Secretário da Sedet participará do Diálogos Ambientais
promovido pelo IFCE
A próxima edição do projeto Diálogos Ambientais, do Instituto Federal
do Ceará (IFCE), contará com a participação do secretário do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior. O webinário será
sobre Gestão Ambiental e a Retomada Econômica, e acontecerá no dia 30 de
setembro, às 19h.
Também foram convidados para o debate o superintendente da
Semace, Carlos Alberto Mendes, e o presidente do Sindialimentos e diretor
Institucional do CIC, André Siqueira.
Para participar, clique aqui e acesse o canal da Semace no Youtube.
Fonte: Sedet/IFCE

IDT/SINE: mais de 257 mil atendimentos realizados
No período de 2 de março a 18 de setembro, o IDT/SINE atendeu
257.441 trabalhadores em sua rede de unidades, de acordo com os dados
da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra, do Ministério da
Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do órgão. Os dados
demonstrados nas últimas semanas, revelam um aumento de 30% no
número de atendimentos presenciais e virtuais, se comparados aos
registrados na semana anterior.
Mantendo o protocolo de segurança recomendado pela pasta da saúde
no estado, o IDT/SINE já conta com a maioria de suas unidades realizando
atendimento presencial por agendamento, para evitar aglomerações. No
total já são dezessete postos operando em atendimento presencial
localizados nos bairros do Centro, Papicu, Benﬁca, Messejana e Antônio
Bezerra, em Fortaleza, e em Pecém, Limoeiro do Norte, Crateús, Maracanaú,
Itapipoca, Horizonte, Eusébio, Aracati, Iguatu, Tianguá, Quixadá e Sobral. A
unidade de Juazeiro do Norte prossegue trabalhando remotamente.
Para disponibilizar os serviços à distância, o órgão dispõe de canais de
atendimento remoto através de e-mail, aplicativos chatbot e WhatsApp,
dos portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, além das suas páginas no
Facebook e Instagram. A comunicação por telefone também é possível e
destaca-se como principal meio utilizado pelo trabalhador nesse período.
Os interessados podem obter os números no portal, acessando
www.idt.org.br.
Fonte: IDT

Vagas captadas nas empresas
De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação de
Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, entre os dias de 2 de
março a 18 de setembro, a rede de atendimento do IDT/SINE respondeu pela
captação de 23.420 vagas nas empresas clientes da rede.
Apesar do momento ainda reﬂetir os impactos do enfrentamento à
COVID-19 no estado, observa-se um acréscimo de 95% com relação aos
números da semana anterior. O órgão atribui o aumento das captações à
retomada das atividades econômicas e comportamentais promovida pelo
governo.
Para diminuir o impacto dos efeitos da pandemia para o trabalhador no
que se refere aos serviços oferecidos, o IDT mantém à disposição dos
usuários do seu sistema, plataformas digitais, como os portais
www.idt.org.br e gov.br/trabalho, afora outros serviços que estão sendo
realizados remotamente, por meio de atendimento telefônico.
As atividades de visitas às empresas que consumam parcerias na
captação de vagas de emprego, estão sendo retomadas paulatinamente,
obedecendo aos protocolos de segurança indicados pela pasta da saúde,
para a prevenção contra a COVID-19.
Fonte: IDT

Vagas Captadas com as Empresas - IDT/SINE
Agosto a Setembro/2020
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Trabalhadores Colocados nas Empresas - IDT/SINE
Agosto a Setembro/2020
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