
 Ferro fundido, sal, produtos da indústria de moagem, frutas, minérios, 
cereais e alumínio lideram as cargas que mais foram embarcadas através do 
Porto do Pecém em 2020. Ao todo foram embarcadas 5.324.440 toneladas 
no ano passado, um aumento de 2% nessa movimentação em comparação a 
2019 (5.212.141 toneladas).
 Somente no último mês do ano passado os embarques totalizaram 
535.775 toneladas, resultado 14% superior ao embarcado em dezembro de 
2019 (469.290 toneladas). Ao todo, entre embarques e desembarques, 
foram movimentadas 1.472.355 toneladas. em dezembro de 2020.
 “Esse aumento pode parecer pouco, mas representa muito diante desse 
dificílimo 2020. Foi um ano que, desde o início, exigiu muito da equipe, muito 
de todos nós profissionais do Complexo do Pecém. Nos reinventamos para 
seguir com todas as nossas operações. E mesmo com a pandemia, não 
paralisamos nossas atividades um único dia”, enfatiza Danilo Serpa – 
Presidente do Complexo do Pecém (CIPP S/A).
 E foi também a pandemia que afetou diretamente a movimentação 
acumulada do ano passado. 2020 fechou com o total de 15.930.483 
toneladas movimentadas no Terminal Portuário do Pecém, resultado 12% 
abaixo em relação ao mesmo período de 2019 (18.096.308 toneladas).

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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Embarque de cargas cresce no Porto do Pecém
Apesar do ano marcado pela pandemia, mais cargas foram enviadas 

pelo terminal cearense em 2020 na comparação com 2019

Fonte: Complexo do Pecém
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 Na última segunda-feira, 11, na sede Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (Fiec), o secretário Maia Júnior participou de reunião, 
liderada pelo presidente da entidade, Ricardo Cavalcante, onde foram 
abordadas questões relativas ao futuro do desenvolvimento do Estado; 
políticas implementadas nos âmbitos público e privado; além de 
regulamentações necessárias para o estímulo ao crescimento econômico.
 Na ocasião, Ricardo Cavalcante parabenizou o secretário Maia Júnior 
pelo esforço e trabalho para incentivar o desenvolvimento econômico do 
Ceará . “Continuaremos juntos, pois essa é a nossa função: apoiar o 
industrial, qualificar as pessoas e promover emprego e renda para a 
sociedade, levando desenvolvimento a todos”, afirmou o presidente da Fiec.
 As mudanças na Lei nº 10.367, de 7 de dezembro de 1979, relativas ao 
Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDI); o desenvolvimento de 
fundos constitucionais para fomentação da Indústria e novas 
oportunidades, a exemplo da Hidrogênio Verde, também foram discutidos 
durante a reunião.

 A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, empresa 
subsidiária do Complexo do Pecém (CIPP S/A), encerrou o último mês de 
2020 com avanço na movimentação de duas de suas principais cargas. Em 
dezembro, 330.600 toneladas (t) de minério de ferro passaram pelos gates 
da companhia, alta de 15,3% ante o mesmo mês de 2019. No mesmo 
período, a movimentação das placas de aço produzidas pela Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) atingiu 274.232 t, crescimento de 19,6% na 
comparação com dezembro do ano anterior.
 Um dos principais insumos utilizados na produção da ZPE Ceará, o 
minério de ferro, encerrou 2020 com uma movimentação total de 4,22 
milhões de toneladas. Outra importante matéria-prima da companhia, o 
carvão mineral, atingiu 1,97 milhão de toneladas ao longo do ano, enquanto 
a movimentação de placas de aço, produto bastante exportado, via Porto 
do Pecém, para diversos países ao redor do mundo, fechou 2020 atingindo 
o patamar de aproximadamente 2,7 milhões de toneladas.

Sedet e Fiec promovem reunião sobre políticas 
de desenvolvimento

ZPE Ceará fecha 2020 com alta na movimentação de 
minério de ferro e placas de aço

 O secretário do Desenvovimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, 
participou, nessa quinta-feira (07), de reunião virtual do Conselho Nacional de 
Secretários de Desenvolvimento Econômico (Consedic).
 Logo após o encontro, o Conselho divulgou nota sobre necessidade de 
vacina de imunização da COVID-19 como estratégia para a saída da crise sem 
precedentes instalada no País com a pandemia.

Clique aqui para ler a nota na íntegra.

Fonte: Fiec
Imagem e texto (com ajustes) fornecidos pela Fiec

Consedic divulga nota sobre importância da vacinação contra a Covid-19

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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Produtores de algodão devem cadastrar suas unidades 
para o plantio de 2021

 Após o período do Vazio Sanitário do Algodão de 2020, os produtores no 
Ceará que forem iniciar o plantio em 2021 devem cadastrar suas unidades de 
produção em até 30 dias após a plantação. O cadastramento pode ser realizado 
através do site da Adagri, na aba Serviços , ou ainda baixando o aplicativo 
Produtor Adagri em seu smartphone. “Esse serviço on-line tem como objetivo 
agilizar o processo de cadastramento e regularização do produtor na Agência sem 
necessidade de deslocamento até um núcleo local”, reforça a diretora de 
prevenção da Adagri, Neiliane Borges.
 A Adagri aproveita a ocasião e apresenta o balanço das fiscalizações do 
Vazio Sanitário, que aconteceu entre os dias 01 de outubro a 31 de dezembro de 
2020, conforme a medidas fitossanitárias estabelecidas na Portaria n°022 de 27 
de Fevereiro de 2020. Durante esse período foram fiscalizadas 265 propriedades 
produtoras de algodão, sendo que 64% estavam em conformidade e 36% não 
estavam em conformidade com a Portaria. As fiscalizações foram realizadas pela 
Diretoria de Prevenção da Adagri (Dipre), nos campos de produção nas regiões do 
Cariri, Centro Sul, Inhamuns, Sertão Central e Vale do Jaguaribe.

Fonte: Adagri 

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 Após reunião semanal do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do 
Coronavírus, o governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou que, diante do 
atual cenário de aumento de casos, que preocupa o Brasil inteiro e o mundo, 
ficaram definidas as seguintes medidas para este mês de janeiro e fevereiro:

 1. Continua em vigor até o próximo dia 31/1, as medidas previstas no 
decreto de fim de ano, como a proibição de festas, shows e eventos sociais. As 
medidas passam a constar num decreto único;
 2. Suspensão, em todo o Estado, de quaisquer festas ou eventos 
comemorativos de Carnaval, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por 
iniciativa pública ou particular;
 3. Cancelamento de ponto facultativo nos dias 15 e 16/2, segunda e 
terça-feira de Carnaval, como ocorria em anos anteriores;
 4. Proposição aos órgãos representativos competentes para a abertura do 
comércio, serviços e indústria durante os dias de carnaval;
 5. Os órgãos de fiscalização do Estado e Prefeitura de Fortaleza (PMF) 
estarão se reunindo na segunda-feira (11) para intensificar as ações de 
fiscalização, principalmente nas áreas com maior incidência de casos;
 6. Como forma de apoio ao Setor de Eventos, um dos grandes afetados pela 
pandemia, equipes do Governo e PMF estarão se reunindo na segunda-feira (11) 
com representantes do setor, a fim de desenvolver um Plano de Apoio, 
principalmente aos pequenos negócios.
 Todas as medidas foram aprovadas pelo Comitê formado pelo Governo do 
Estado, PMF, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público 
Estadual e Federal, e nossas equipes de Saúde.
 “Seguimos o princípio da prudência, para tentar evitar que o Ceará adote 
medidas mais duras, como já vêm ocorrendo em outros Estados. Enquanto isso, 
continuamos trabalhando firmes para a aquisição da vacina o mais rápido 
possível. Nesta sexta-feira (8), conversei com o Ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, para tratar sobre a quantidade de vacinas para o Ceará, além do 
cronograma para o nosso Estado. O ministro informou que até o final de janeiro 
poderá iniciar a vacinação para os grupos prioritários. Seguimos firmes na luta 
para salvar vidas e proteger os irmãos e irmãs cearenses”, finalizou o governador 
do Ceará, Camilo Santana.

Decreto traz novas medidas de enfrentamento à 
Covid-19 no Ceará

Clique aqui para ler o Decreto 33.899 de 09 de dezembro de 2021.

Fonte: Governo do Ceará
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 O IDT/SINE está ampliando a intermediação de serviços autônomos 
para as dezoito unidades que integram sua rede de atendimento. A ação, 
que atende a uma demanda do Governo do Ceará, através da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), objetiva gerar 
oportunidades de trabalho e renda em todo o estado para autônomos 
prestadores de serviços como serviços gerais, faxina, eletricista e outros. 
Para isso, as inscrições já estão abertas para que os trabalhadores se 
cadastrem no site do IDT/SINE.
 Esse serviço começou a ser ofertado em 1980, pelo SINE-CE e, a partir 
de 1998, com a criação do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), 
pela Rede IDT/SINE. A intermediação de profissionais autônomos era 
realizada apenas no município de Fortaleza, por meio da Unidade de 
Atendimento do Papicu, e agora será implantada em todas as unidades da 
Rede, passando a ter abrangência estadual.

 Num ano incomum para a economia cearense, o Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (IDT) fecha o exercício de 2020 com mais de 
593.026 atendimentos realizados pelas Unidades, mesmo considerando os 
impactos das medidas sanitárias para o controle da pandemia do novo 
coronavírus. Os profissionais estiveram em busca de diversos serviços 
como cadastro, consulta de vagas, Seguro-Desemprego, recebimento de 
CTPS, orientação para o trabalho e encaminhamento para o mercado. 
 Durante o período de vigência do decreto estadual, que instituiu 
medidas de isolamento social, o órgão manteve seus serviços à disposição 
da população, por meio de plataformas na web e de atendimento 
telefônico. A retomada das atividades presenciais ocorreu no final de junho, 
em cinco Unidades, em consonância com o Plano de Retomada Responsável 
das Atividades Econômicas do Estado. 
 Hoje, a rede está operando em suas dezoito unidades de atendimento, 
somente de forma agendada, seguindo todas as medidas de segurança, 
como o uso obrigatório da máscara e a aferição da temperatura, e foi 
responsável pela captação de 49.812 oportunidades, de janeiro até 25 de 
dezembro de 2020, disponibilizadas em sua rede de atendimento, com 
percentuais de captação de vagas de emprego oscilantes durante o ano.

Inclusão no mercado

 Em 2020, mesmo num cenário de retração de alguns setores da 
economia em função da pandemia, as ações de intermediação realizadas 
pelo IDT/SINE, até 25 de dezembro, proporcionaram a inserção de 31.308 
trabalhadores no mercado de trabalho cearense, gerando renda e 
fortalecendo a esperança em dias melhores. Os dados são da Base de 
Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da 
Economia. 
 Segundo registros da BGIMO, os segmentos que mais abriram postos 
de trabalho no Ceará em 2020 foram o de serviços, com 15.507 empregos, 
seguido pela indústria (15.380), comércio (8.900), construção civil (4.059) 
e agropecuária (2.646). Fortaleza e Região Metropolitana concentraram o 
maior número de oportunidades, com 76,7% das vagas captadas, enquanto 
o interior deteve 23,3% deste indicador. 
 “Terminamos esse ano de uma forma diferente e cheia de superação. 
A pandemia que pegou a todos de surpresa não nos paralisou. Ao contrário, 
reunimos nossa melhor energia, nossa expertise, capacidade de 
engajamento e ressignificação, para transformamos um período que 
parecia inexequível em um ano concluído com bons resultados para a 
sociedade cearense”, destaca Gilvan Mendes, presidente do IDT. 
 Para 2021, o IDT prevê investir no aprimoramento das ferramentas 
digitais, na ampliação de serviços, parcerias e metodologias de trabalho 
para seguir contribuindo com o desenvolvimento das políticas públicas de 
emprego do estado.

 O Ceará encerra o ano de 2020 com 194.900 solicitações de 
Seguro-Desemprego. Os números representam uma redução de 3% em 
relação ao ano anterior, quando foram registrados 201.217 pedidos, bem 
como é inferior aos resultados de outros estados da região Nordeste, como 
a Bahia e Pernambuco, que registraram 312.734 e 210.172 solicitações, 
respectivamente. Os números possibilitaram um aporte de 
R$1.023.330.851,00 na economia do estado, com um valor médio da 
parcela em R$ 1.200,12.
 Para o coordenador do Seguro-Desemprego do IDT, Neto Oliveira, 
“apesar do impacto da crise do coronavírus sobre a atividade econômica no 
estado, o decréscimo registrado pode estar relacionado a uma melhora da 
economia, a partir dos planos de retomada da economia pelo Governo do 
Ceará; e aos efeitos da Medida Provisória nº 936, que permite jornada 
reduzida e a suspensão no contrato de trabalho, contribuindo para uma 
redução no número de desligamentos”.

IDT/SINE inicia cadastro de autônomos para ampliar 
oferta de serviços em todo estado

IDT/SINE fecha o ano com 593 mil atendimentos

Pedidos do Seguro-Desemprego reduzem em 2020

Fonte: IDT

Fonte: IDT

De 16/11
a 20/11

De 23/11
a 27/11

De 30/11
a 04/12

De 07/12
a 11/12

De 01/12
a 18/12

De 21/12
a 24/12

De 23/11
a 27/11

De 30/11
a 04/12

De 07/12
a 11/12

0

200

400

600

800

1000

1400

1800

0

600

800

1000

1400

1800

2000

2200

Vagas Captadas com as Empresas - IDT/SINE
Novembro a Dezembro/2020

Trabalhadores Colocados nas Empresas - IDT/SINE
Novembro a Dezembro/2020

856

1.259

1.414
1.037

930 855

637

De 09/11
a 13/11

+
1.847

435

611

864

De 14/12
a 18/12

De 21/12
a 24/12

483

Ceará encerra 2020 com saldo positivo em número 
de empresas

 A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), autarquia vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), registrou no ano 
de 2020 a abertura de 89.088 empresas, com acréscimo de 4.136 novas empresas 
em relação ao ano anterior, 2019. As cidades com maior número de registros 
desse período foram Fortaleza, em primeiro lugar com 44.087, Caucaia, 3.862 e 
Juazeiro do Norte, 2.931.
 Assim, o Estado registrou 14% de aumento no total de empresas em 2020. 
Já em relação aos fechamentos, o saldo foi de 4.128 menos extinções em relação 
ao mesmo período do ano passado. O mês de julho apresentou o maior número de 
registros de novas empresas com o total de 9.225, especialmente no setor de 
prestação de serviços.
 Das constituições citadas, 82% foram registradas como Microempreendedor 
Individual (MEI), com diferença de 2.615 novas aberturas em comparação à 2019. 
Depois do MEI, os tipos jurídicos com mais aberturas no período de janeiro a 
dezembro de 2020, foram, respectivamente, o de Sociedade de Responsabilidade 
Limitada (LTDA), com 7.450, e o de Empresário, com 4.714.

Fonte: Jucec
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CearáPrev disponibiliza APP para recadastramento e prova de vida
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