
 Primeira Zona de Processamento de Exportação a entrar em operação no 
Brasil, a ZPE Ceará, empresa subsidiária do Complexo do Pecém, encerrou o 
primeiro semestre deste ano com um crescimento de 17,3% na sua movimentação 
de cargas. Ao todo, no acumulado dos seis primeiros meses de 2021, mais de 6,3 
milhões de toneladas (t) passaram pelos gates da free-trade zone cearense, 
aproximadamente 930 mil t a mais do que no mesmo período do ano passado.

ZPE Ceará fecha primeiro semestre de 2021 com alta de 
17,3% na movimentação de cargas

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.
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 O governador Camilo Santana sancionou nesta terça-feira (20), durante o 
bate-papo semanal com a população pelas redes sociais, o projeto de lei que 
permite ao Governo do Ceará subsidiar 50% do salário mínimo para empresas que 
contratarem novos trabalhadores. O Programa Mais Empregos Ceará vai gerar 20 
mil novos empregos, e o subsídio será concedido durante seis meses e beneficiará 
empresas de comércio e serviços, setores que foram muito afetados pela pandemia 
da Covid-19.

Governador sanciona lei que vai permitir geração de 
20 mil novos empregos

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

 Na tarde desta segunda-feira (19), o Governo do Ceará promoveu a assinatura 
dos primeiros contratos do Programa Ceará Credi. Comandado pelo governador 
Camilo Santana, o evento virtual teve a participação de beneficiados de todas as 
macrorregiões do Ceará e contou com a presença da vice-governadora, Izolda Cela, 
do secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Ceará 
(Sedet), Maia Júnior, do presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do 
Ceará (Adece), Francisco Rabelo, do presidente do IDT (Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho), Vladyson Viana, do secretário executivo da Sedet, 
Kenedy Vasconcelos, da diretora de economia popular e solidária da Adece, Silvana 
Parente, e de Joaquim Melo, gestor do Instituto E-Dinheiro.

Primeiros contemplados com o Ceará Credi 
são apresentados

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Sancionado novo marco regulatório das ZPEs; entenda o 
que muda e a importância para a ZPE Ceará

Edital do Programa Corredores Digitais, lançado em 
parceria com o Clusters Econômicos de Inovação, 

é divulgado em Sobral

 Transformada em um novo marco regulatório para as ZPEs no Brasil, a 
Medida Provisória (MPV) 1.033/2021, que teve seu texto mantido pela Câmara 
dos Deputados, foi oficialmente sancionada pela Presidência da República 
nesta quinta-feira, 15, sendo convertida na Lei 14.184/2021. A mudança na 
legislação flexibiliza bastante o setor e traz ainda mais diferenciais 
competitivos à ZPE Ceará, primeira Zona de Processamento de Exportação a 
operar no País.

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Primeira torre de energia éolica offshore no Ceará será 
construída próxima ao Pecém 

 A primeira turbina para geração de energia eólica offshore (dentro do 
mar) no Ceará já está em fase de licenciamento ambiental e outras 
autorizações bem avançadas para a implantação. O assunto foi tema de 
reunião na última sexta-feira (16), entre o secretário do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet),  Maia Júnior, e representantes das empresas 
Mingyang,  Saipem e BI Participações e Investimentos.                                                                                                                                                

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

 Na manhã desta quarta-feira (21) o secretário executivo de Comércio, 
Serviços e Inovação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet), Júlio Cavalcante, participou de evento no IFCE de Sobral para divulgar 
o edital do Programa Corredores Digitais em parceria com o Programa Clusters 
Econômicos de Inovação. Os secretários executivos do Agronegócio e de 
Trabalho e Empreendedorismo, Sílvio Carlos e Kennedy Vasconcelos, também 
pariticiparam do evento.

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Secretário Maia Júnior participa de painel sobre 
Governança Interfederativa no Seminário Gestores 

Públicos 2021
 O Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia 
Júnior, mediou o painel 5 no segundo dia do Seminário Gestores Públicos – 
Prefeitos Ceará 2021. Maia Júnior debateu sobre Governança Interfederativa 
com o secretário executivo de Políticas em Saúde da Secretaria da Saúde do 
Ceará, Marcos Gadelha, e o com o secretário de Finanças e Planejamento do 
município de Eusébio, Alexandre Cialdini.

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Webinar debaterá “O hub do Hidrogênio Verde do Ceará” 
na sexta-feira, dia 23

 “O hub do Hidrogênio Verde no Ceará” será o tema do webinar da 
próxima sexta-feira, dia 23, às 10h30min, promovido Observatório do 
Federalismo Brasileiro (OFB), vinculado à Secretaria do Planejamento e Gestão 
(Seplag). O palestrante será o secretário do Desenvolvimento Econômico e do 
Trabalho (Sedet), Francisco de Queiroz Maia Júnior, ex-Vice-Governador do 
Ceará.

Fonte: Seplag

Clique aqui e leia mais.

Adagri entrega certificado SISBI-POA a empresa de 
laticínios KM Cacau

 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) entregou nesta 
sexta-feira (16) o certificado de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) à empresa KM Cacau Indústria e 
Comércio de Laticínios LTDA, que atua no mercado com o nome Vale Milk. O 
certificado foi entregue pela presidente da Adagri, Vilma Freire, aos 
proprietários Cézar Rômulo Cacau Moura e Débora Pinheiro Cacau Moura. 
Participaram da solenidade, o diretor de Inspeção e Fiscalização da Adagri, 
Amorim Sobreira; e o produtor no setor de agronegócio, Amilcar Silveira.

Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.
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IDT/SINE: Mais de 15 mil são atendidos na primeira 
semana de julho

 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT/SINE realizou 15.238 
atendimentos durante a primeira semana do mês de julho – média de 304 por 
dia. As informações são da base de gestão do ministério da economia e de 
indicadores próprios do órgão, que também registram a captação de 1.273 
vagas de emprego no mesmo período, em empresas parceiras que se 
cadastraram no sistema de intermediação de mão de obra do Instituto.  O 
balanço demonstra uma superação dos resultados, se considerados os registros 
do mesmo período em 2020, onde foram atendidas 8.695 pessoas e captados 
934 postos de trabalho. Para o IDT, o aumento da procura pelos serviços, assim 
como da oferta de vagas, são reflexos da retomada gradual das atividades 
econômicas em função da retração dos números de contágios pela Covid-19, o 
que permite um certo fôlego para o mercado e, por conseguinte, para o 
trabalhador. 
 Há 23 anos atuando em políticas públicas na área do trabalho no Estado, o 
IDT/SINE é destino certo de trabalhadores que estão à procura de uma 
colocação do mercado do trabalho, seja para primeiro emprego ou para uma 
nova reinserção. De março de 2020 a 9 de julho deste ano, 816.370 pessoas 
foram atendidas pelo órgão, muitas destas logrando êxito na procura por uma 
oportunidade, como Carolina Alves, vendedora. Desempregada há um ano, ela 
foi convocada pelas equipes de recrutamento e aprovada na seleção para a 
empresa onde trabalha atualmente.  “Eles me ligaram, pediram para eu ir lá fazer 
a seleção e eu passei. Vai fazer um ano que estou trabalhando na empresa pra 
onde eles me encaminharam. Eu sou muito grata ao IDT/SINE”, relembra a 
vendedora. 
 O atendimento no IDT/SINE oferece consulta de vagas de emprego, 
encaminhamento para as oportunidades, orientação profissional, habilitação no 
seguro-desemprego, entre outros. Recentemente o órgão se juntou a demais 
instituições na luta contra o coronavírus, aderindo ao pacto promovido pelo 
Governo do Estado e Assembléia Legislativa pelo aumento da imunização no 
Estado. Assim, quem for atendido pelo órgão, também poderá fazer o seu 
cadastro para a vacina na plataforma da Secretaria de Saúde do Ceará.

Seminário on-line marca lançamento do Projeto 
Crédito Orientado

Fonte: IDT

Vagas abertas: 1.322 oportunidades ofertadas à população 
pela rede IDT/SINE

 Ofertas de emprego, orientação profissional, habilitação no 
seguro-desemprego, intermediação de autônomos e pessoas com deficiência 
estão entre as principais linhas de atuação desenvolvidas pelo IDT/SINE no 
Estado.  Atualmente o órgão está com 1.322 vagas abertas, disponíveis para as 
pessoas que acessam os serviços, seja presencial ou através dos canais digitais 
desenvolvidos para ampliar a acessibilidade às oportunidades. 
 De acordo com informações da base de gestão do ministério da economia, 
de janeiro a junho deste ano o IDT incluiu 27.639 vagas de emprego em seu 
sistema de intermediação de mão de obra, mesmo num cenário ainda em 
recuperação pelos efeitos nocivos da pandemia no mercado. Para garantir mais 
inclusão social pelo trabalho, o órgão foca na ampliação das suas ações 
buscando atingir públicos específicos, como a população LGBTQIA+, 
profissionais autônomos, pessoas com deficiência e egressos do sistema penal.  
“Temos investido em melhorias e avançado em ações para contemplar cada vez 
mais pessoas. Nesse sentido, ampliamos a intermediação dos autônomos, 
desenvolvemos um cadastro específico para pessoas LGBT, mantemos um 
serviço especializado à pessoa com deficiência e, estamos juntos com 
Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso, trabalhando para a 
recolocação dessas pessoas no mundo do trabalho, que a gente acredita que é 
onde elas realmente querem ficar”, acrescenta Rubens Rodrigues, coordenador 
da intermediação de mão de obra do IDT/SINE. 
 Para facilitar o contato com as empresas para a oferta de vagas, os 
técnicos do órgão realizam visitas in loco, além das alternativas de atendimento 
remoto pelas plataformas digitais, como os portais www.idt.org.br  e 
www.gov.br/trabalho , e contato telefônico através da Central de Atendimento 
ao Cliente pelo número 0800 591.0363.

Fonte: IDT

 Com o intuito de orientar os empreendedores cearenses com necessidade 
e intenção de acessar crédito, a Agência de Desenvolvimento do Estado do 
Ceará (Adece), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), e o Sebrae Ceará realizam, na segunda-feira (26), o Seminário 
Gestão das Finanças e Crédito.
 O evento on-line será conduzido pela educadora financeira, modelo e 
influenciadora digital Carol Dias. A convidada acumula mais de 6,5 milhões de 
pessoas em suas redes sociais. A modelo estudou investimentos por cinco anos 
e é conhecida por desmitificar a relação das pessoas com o dinheiro. Por meio 
de uma linguagem acessível, Carol deseja empoderar cada vez mais pessoas, 
sobretudo mulheres.

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.
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