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Porto do Pecém fecha outubro com maior
movimentação de placas de aço em 2020
Estados Unidos, China e Turquia lideram países
que recebem o aço produzido pela CSP

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

O mês de outubro foi bastante positivo
para o Porto do Pecém, que obteve sua
maior movimentação mensal de placas de
aço em 2020. Ao todo, as exportações
atingiram 275.331 toneladas (t) no período,
Fique por dentro das
alta de 5,9% ante o mesmo mês de 2019,
medidas adotadas pelo
que registrou 259.923 t. Produzidas pela
Governo do Estado do
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP),
Ceará, desde que foi
instalada na Zona de Processamento de
decretada a situação de
Exportação (ZPE) do Ceará – empresa
Emergência em Saúde.
subsidiária do Complexo do Pecém, as
placas de aço têm papel fundamental na
balança comercial do Estado do Ceará.
Ao longo de outubro, a embarcação
que impactou mais fortemente nas
exportações das placas de aço da CSP foi a
“Blue Fin”, que iniciou suas operações no
Porto do Pecém no dia 24 e, apenas três dias
depois, partiu em direção à Turquia com
52.138 t embarcadas. Já o navio “Bulk
Bahamas”, que também teve como destino o
território turco, operou entre os dias 16 e 19
do mês passado, movimentando 48.304 t.
Completa o pódio do mês a embarcação
“Federal
Hunter”,
responsável
por
transportar 20.016 t de placas de aço para o
Canadá.
No acumulado de 2020, o Porto do
Pecém já exportou 2.184.885 toneladas de
placas de aço produzidas pela CSP. O
principal destino são os Estados Unidos, que
receberam, ao longo deste ano, 791.954 t
do produto de origem cearense. Na
sequência, aparecem China (492.714 t) e
Turquia (208.496 t), além do próprio Brasil
(202.810 t), por meio da cabotagem, e Canadá, com 202.091 toneladas.
“Vendo esses números, temos a dimensão da importância de um parceiro
comercial como a CSP, uma siderúrgica instalada e operando em nossa ZPE,
sendo responsável por grande parte da nossa movimentação e contribuindo
diretamente para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Trabalhamos
diariamente para melhorar ainda mais esses números e termos operações
cada vez mais competitivas através da infraestrutura existente no Complexo
do Pecém”, aﬁrma Raul Viana – Gerente de Negócios Portuários do Complexo
do Pecém.
Participação dos países nas exportações de placas de aço do Ceará:
Estados Unidos (36,25%)
China (22,55%)
Turquia (9,54%)
Brasil (9,28%)
Canadá (9,25%)
Bélgica (4,66%)
Indonésia (3,37%)
Polônia (2,63%)
Coreia do Sul (2,48%)
Fonte: Complexo do Pecém

ZPE Ceará será modelo para projeto de monitoramento e avaliação do
regime de ZPE no Brasil
A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, empresa
subsidiária do Complexo do Pecém, foi escolhida para ser a referência do
projeto de monitoramento e avaliação do regime de ZPE no Brasil, uma
iniciativa conjunta que envolve o Ministério da Economia, a Organização das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e a Global Policy
Incubator (GPI). A ideia é avaliar a política pública adotada pela companhia
cearense e, posteriormente, adaptar a metodologia para que possa ser
utilizada nas demais regiões do País.
Apresentada em workshop on-line nesta sexta-feira, 6, a proposta da
metodologia para o monitoramento e a avaliação do regime brasileiro de
ZPE ainda passará por ajustes, antes de ser efetivamente implementada no
Ceará. Segundo Lídia Ruppert, especialista em política industrial da GPI,
empresa que está desenvolvendo o projeto, o objetivo central é “elaborar
um sistema amplo e contínuo de monitoramento e avaliação, tendo como
projeto-piloto a ZPE Ceará”.
Participante do workshop, a diretora de operações da ZPE Ceará,
Andréa Freitas, destacou que um dos diferenciais da companhia, a única
Zona de Processamento de Exportação atualmente em atividade no Brasil,
é o fato de a mesma ter uma logística totalmente integrada com o Porto do
Pecém, localizado a apenas 6 km de distância. “Isso torna nossa operação
muito mais eﬁciente e atrativa. Outro ponto importante é o fato de termos
uma siderúrgica instalada em nossa área, além da forte parceria que temos
com a Receita Federal”, pontua.
Quem concorda com o posicionamento do Conselho Nacional das
Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) e reitera a importância de
buscar um aperfeiçoamento da legislação é o secretário do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, Maia Júnior,
que também participou do workshop. Para ele, “todos os projetos públicos
devem ser avaliados e monitorados, o que não pode ser diferente com o
regime nacional de ZPE”. “Precisamos rever o marco regulatório. Se só
temos uma ZPE em funcionamento no Brasil, algum equívoco foi feito”,
acrescenta o titular da Sedet.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Complexo do Pecém

Porto do Pecém sedia encontro nacional de
comunicação e marketing
Abertura oﬁcial do Portocom 2020 aconteceu nesta segunda-feira,
9, com a presença do secretário nacional de portos, Diogo Piloni
O Porto do Pecém participou nesta segunda-feira, 9, juntamente com
representantes de outros terminais portuários públicos e privados do
Brasil, da abertura oﬁcial do Portocom 2020, encontro de comunicação e
marketing dos portos brasileiros. Neste ano, a programação do evento se
estenderá por cinco dias, entre 9 e 13 de novembro, e será realizada
completamente on-line, em virtude das restrições de segurança impostas
pela pandemia da Covid-19.
Em seu primeiro dia de evento, o Portocom 2020 contou com a
presença de Diogo Piloni, titular da Secretaria Nacional de Portos e
Transportes Aquaviários (SNPTA), vinculada ao Ministério da
Infraestrutura. O secretário ministrou uma palestra com o tema “O papel
estratégico da comunicação para os portos brasileiros em tempos de
pandemia” e fez questão de destacar a importância do evento para unir e
fortalecer, ainda mais, o setor portuário em todo o Brasil.
“Temos deixado de ter um papel mais reativo e utilizado a
comunicação como um importante instrumento de construção de soluções
e resultados. Através de todos os webinários e conferências que temos
feito durante a pandemia, conseguimos entrar na casa das pessoas e
mostrar a importância da logística e distribuição dos portos para o
andamento do país”, diz o secretário Diogo Piloni.
Responsável por sediar a edição 2019 do Portocom, o Porto de Itaqui,
localizado em São Luís, no Maranhão, esteve representado por seu
presidente, Ted Lago, que também destacou a importância da comunicação
para os portos brasileiros. “Temos resultados muito signiﬁcativos, mesmo
em um ano de pandemia, com crescimento de movimentação e melhoria
operacional. Isso precisa ser comunicado para que o setor portuário possa
realmente mostrar sua importância para a economia brasileira. Temos que
apoiar eventos como este”, pontua.
Clique aqui e saiba mais sobre a programação.
Fonte: Complexo do Pecém

Exportações de hortaliças avançaram de US$ 60,6 mil
para US$ 2,2 milhões em apenas 4 anos
A lista dos principais produtos exportados pelo Ceará teve que abrir
espaço nos últimos anos para um novo item: hortaliças, cujas exportações
sequer existiam até 2015 e neste ano, de janeiro a setembro, já
movimentaram US$ 2,17 milhões em vendas para o exterior.
E o carro-chefe desse novo negócio, segundo o secretário-executivo
do Agronegócio da Sedet, Silvio Carlos, é um item produzido e utilizado
tradicionalmente na culinária regional: a abóbora. “Só que num formato
apreciado pelo mercado internacional”, observa.
Trata-se de um tipo de abóbora conhecido internacionalmente como
“butternut”: variedade de porte pequeno, que tem formato com base larga
e parte superior estreita. Na prática, um produto conhecido pelo
consumidor brasileiro e disponível em muitos pontos de venda.
De acordo com Fábio Martins, sócio-proprietário da Agrícola Terra
Santa, baseada no município de Quixeré, uma das principais exportadoras
do produto, as vendas internacionais da variedade são recentes e têm como
principais mercados a Europa – em especial a Inglaterra – e o Canadá.
Cliquei aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Sedet

Adagri volta a ﬁscalizar eventos agropecuários
Com a liberação do Governo do Ceará para a realização de eventos
agropecuários a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri),
vinculada da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet),
retomou às atividades de ﬁscalização. Nos últimos 15 dias ocorreram duas
vaquejadas, respectivamente nas Regiões do Sertão Central e Metropolitana de
Fortaleza (RMF), onde a Agência realizou o trabalho de ﬁscalização.
“Dentre as atividades executadas pelos servidores da Adagri, destaca-se o
acompanhamento das atividades do médico-veterinário que é o responsável
técnico pelo evento. O proﬁssional analisa os aspectos sanitários dos animais
participantes e veriﬁca a documentação zoossanitária obrigatória dos animais
que participam desses eventos”, explica o ﬁscal agropecuário da Adagri, Jarier
Oliveira.
Conforme o Decreto Nº33.756, de 03 de outubro de 2020, o município de
Fortaleza e os 43 municípios que compõe a Região de Saúde de Fortaleza estão
aptos a realizarem eventos esportivos em ambientes abertos. Os municípios
integrantes das Regiões de Saúde 3 (Litoral Leste/Jaguaribe), 4 (Sertão Central) e
5 (Norte), conforme orientações dispostas no Decreto 33.737, de 12 de setembro
de 2020, também estão liberados. Lembrando que em todos é vedada a
participação de público e exige um número limitado de praticantes.
Para a realização dos eventos agropecuários é obrigatório que o organizador
faça a solicitação prévia junto a Adagri. O requerimento está disponível no site da
Agência, no link: https://sida.adagri.ce.gov.br/eventos/evento-iframe. Ele deve
ser enviado no mínimo 15 dias antes da realização do mesmo.
Vale lembrar que os eventos agropecuários irregulares devem ser
comunicados a Adagri, através do número disponibilizado para denúncias:
(85) 98878.8798.
Clique aqui e conﬁra os municípios que formam cada Região de Saúde.
Fonte: Adagri

Implantação do Selo Arte no Ceará é discutida durante
Seminário do Agropacto
Nesta terça-feira (10) a presidente da Agência de Defesa Agropecuária
do Ceará, Vilma Freire, participou do 863º Seminário do Agropacto,
realizado quinzenalmente pelo Sistema Faec/Senar. A gestora da Agência
fez uma palestra sobre a implantação do Selo Arte no Ceará. O presidente
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Flávio de
Sabóya, e o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar/CE), Sérgio Oliveira, também estavam presentes no Seminário.
O Selo Arte vai permitir certiﬁcar os produtos artesanais de derivados
lácteos, fabricados com matérias primas oriundas de estabelecimentos que
seguem as boas praticas agropecuárias e de fabricação. Cada Selo terá um
número de rastreabilidade que permitirá ao consumidor identiﬁcar a
origem, data e local de fabricação. No Ceará essa concessão é feita pela
Adagri, em parceria com o Sistema Faec/Senar e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial no Ceará (Senai-CE)
“O Selo Arte foi um verdadeiro desaﬁo para a Adagri e para os
envolvidos na sua implantação, porém hoje ele é uma realidade para os
produtores que buscavam comercializar seus produtos artesanais e para os
consumidores que irão adquirir um produto diferenciado, levando uma
marca com todas as suas especiﬁcidades e a garantia de qualidade e
segurança alimentar”, destaca Vilma Freire. A presidente também reforçou
a parceria formada que permitirá agilidade no processo de certiﬁcação de
um produto com o Selo. “A parceria entre Adagri, Sistema Faec/Senar e
Senai-CE permitiu uma resposta rápida e precisa a todos os interessados”,
disse.
Cliquei aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Adagri

2ª etapa da Campanha contra Febre Aftosa
continua em todo o Ceará

A Rodada Virtual de Negócios de Energia está
chegando! Será realizada nos dias 18 e 19 de novembro,
como parte da programação do Proenergia 2020.
Essas são algumas empresas inscritas no evento.
Você não pode ﬁcar de fora dessa oportunidade!
Inscreva-se! Participe!
Clique aqui para se inscrever.

Novo episódio da série do Programa Clusters Econômicos
de Inovação mostra a importância da inovação para o
desenvolvimento econômico
Continuamos a todo vapor com o Programa Clusters Econômicos de
Inovação! Essa semana, no instagram da Sedet, explicamos porque usamos
a inovação nos clusters e como usamos! É essencial que a inovação seja
feita com foco e direcionamentos para alcançarmos os resultados
esperados de Desenvolvimento Regional Econômico e Social. Que tal usar
inovação para solucionar os problemas da sua empresa?
Clique na imagem e conﬁra o Episódio 9 do Programa Clusters Econômicos
de Inovação!

Codece se engaja na luta contra o câncer de próstata
Neste mês de novembro, os funcionários da Codece participam da
campanha de prevenção ao câncer de próstata. Durante todo o mês de
novembro os servidores recebem informações sobre os riscos da doença e
da importância de realizar exames periódicos.
Em 2008, no Brasil, o Instituto Lado a Lado Pela Vida foi o pioneiro na
campanha Novembro Azul, com o objetivo de promover uma mudança de
paradigmas em relação à ida do homem ao médico e proporcionar mais
informações sobre a doença.
Valorize a sua vida. Previna-se!
Clique na imagem para conferir mais fotos.
Fonte: Codece

Adece apresenta nova logomarca
Em sintonia com o Sistema Sedet, liderado pela Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a Agência de Desenvolvimento do
Estado do Ceará (Adece) passa a contar com uma nova logomarca. A nova
identidade visual é uma releitura de sua marca original. O símbolo, que
também remete ao movimento, indica a ideia de seguir em frente, progredir,
equilibrar economia, sociedade e meio ambiente no presente, sempre
olhando para o futuro.
Conforme o presidente da Agência, Eduardo Neves, a mudança vem em
conjunto com uma série de transformações internas vivenciadas ao longo
de 2020 pela Adece. "Estamos em um período de transição para tornar a
Adece uma empresa cada vez mais moderna. Para isso, houve um
investimento em tecnologia e treinamentos com o intuito de organizar e
informatizar dados e acelerar processos. A ideia é otimizar tempo para
atender as demandas com mais eﬁciência", comemora.
Fonte: Adece

Mais de 300 empresas foram abertas, na segunda-feira
(09/11), de acordo com o Observatório Jucec. A publicação
diária também apresenta a quantidade de processos e
livros analisados, atendimentos ﬁnalizados e certidões
emitidas pela Junta Comercial do Estado do Ceará.
Acompanhe o Observatório Jucec nas redes sociais da
Jucec - @jucecceara

Pesquisa avalia a RedeSimples no Ceará
Em setembro, o Ceará registrou a criação de 12.681 empregos
celetistas, segundo os dados são do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (29), pelo
Ministério da Economia. Os números são decorrentes das 36.754 admissões
e 24.073 demissões realizadas em todo o Estado.
O desempenho do Ceará foi proveniente da expansão do emprego em
todos os setores, com destaque para a indústria (+5.351), os serviços
(+3.057 postos) e o comércio (+2.682 postos). “
Para o secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Kennedy
Vasconcelos, “tudo isso revela uma retomada do quantitativo de empregos
que está sendo gerado no estado do Ceará nesses últimos meses”.
“Com a abertura gradual da economia cearense, já estávamos
percebendo um aumento gradual do número de vagas ofertadas pelas
Unidades do IDT/SINE. Nos últimos meses, voltamos a registrar saldos
positivos na geração de empregos. O resultado demonstra que estamos no
caminho para superar as adversidades impostas pela pandemia, sem
perder de vista a saúde do cearense”, destaca o presidente do Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Gilvan Mendes.
Para participar da pesquisa, basta clicar no local indicado na imagem e
responder às questões.
Fonte: Jucec

Atendimento ao trabalhador nas unidades do IDT/SINE
No período de 2 de março a 30 de outubro, o IDT/SINE atendeu 338.130
trabalhadores em suas unidades. Os dados são da Base de Gestão da
Intermediação de Mão de Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e dos
indicadores internos do órgão. Apesar de demonstrarem uma leve oscilação
com relação aos resultados da semana anterior, os números registrados na
última semana reﬂetem estabilidade no número de atendimentos
presenciais e virtuais.
O IDT/SINE já conta com todas as suas unidades realizando
atendimento presencial por agendamento, e mantendo o protocolo de
segurança em respeito às normas sanitárias de prevenção e combate à
Covid-19.
Mesmo com o atendimento presencial normalizado, o órgão mantém
ativos, e a serviço da população, seus canais de atendimento remoto. Para
quem deseja acessar os serviços do IDT/SINE a distância, poderá fazê-lo
através de e-mail, aplicativos (chatbot e WhatsApp), dos portais
(www.idt.org.br e gov.br/trabalho) e do aplicativo SINE FÁCIL, além das suas
páginas no Facebook e Instagram. A comunicação por telefone também é
possível e se destaca como principal meio utilizado pelo trabalhador. Os
interessados podem obter os números no portal, acessando www.idt.org.br.
Fonte: IDT

Indicadores semanais apresentam crescimento
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 30 de outubro, o IDT/SINE respondeu pela captação de 32.034
vagas nas empresas clientes da rede. No cômputo semanal, no período de
26 a 30 de outubro, observou-se um aumento de 30% do indicador, com
1.644 oportunidades registradas, sobrepondo o resultado de 1.269 vagas
captadas, no período de 19 a 23 de outubro, que também demonstrou
superávit com relação às captações da semana anterior.
Mesmo com o retorno das atividades econômicas no estado, os
números ainda reﬂetem o momento de enfrentamento à COVID-19, quando
houve uma desaceleração na oferta de vagas, exceto para empregos na
área da saúde e atividades correlatas, e também para os setores essenciais
da economia, como supermercados e farmácias.
Com cem por cento das suas unidades atendendo presencialmente por
sistema de agendamento, o IDT mantém ainda à disposição de
trabalhadores e empregadores, plataformas digitais, como: os portais
www.idt.org.br e gov.br/trabalho, bem como o atendimento telefônico.
Fonte: IDT

Vagas Captadas com as Empresas - IDT/SINE
Setembro a Outubro/2020
2200
2000
1800

1.858
1.736

1.640

1400

1.269

1.222

1.644

1000
981

800
600
0
De 14/09
a 18/09

De 21/09
a 25/09

De 26/09
a 02/10

De 05/10
a 09/10

De 12/10
a 16/10

De 19/10
a 23/10

De 26/10
a 30/10

Trabalhadores Colocados nas Empresas - IDT/SINE
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