
 O Governo do Ceará entregou nesta quinta-feira (30), a nova areninha 
de Barbalha. O evento foi transmitido ao vivo pelas redes sociais, e além da 
entrega do equipamento, o governador Camilo Santana assinou a ordem de 
serviço para um pacote de obras para o município, e anunciou a criação do 
Centro de Tecnologia em Cultivo Protegido (CTCP).
 “Nós tentamos de todas as formas repassar a operação da antiga usina 
e mantê-la em funcionamento. Como não foi possível, decidimos transformar 
o local em um dos mais bonitos e completos Centros de Tecnologia do 
Nordeste. Lá vamos treinar e capacitar, fazer pesquisa e investir em 
tecnologia, teremos restaurantes e centros de estudo voltados para a 
agricultura, que era uma grande demanda e que pode potencializar a 
produção agrícola do Cariri”, explicou o governador.

Governador Camilo Santana anuncia Centro de Tecnologia 
em Cultivo Protegido em Barbalha

Fonte: Governo do Ceará
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 Mais empregos para os cearenses. O governador Camilo Santana 
acompanhou, na tarde desta quinta-feira (30), em Crato, o anúncio feito pela 
empresa Grendene de que vai ampliar sua fábrica no município, com previsão 
de implantação para 2022. O Ceará é, atualmente, o segundo maior 
empregador da cadeia calçadista do Brasil e o primeiro da região Nordeste. 
Com a ampliação, será utilizada uma área de 10.800m² e serão investidos 
R$30 milhões. A expansão da empresa deve gerar 1.000 novos empregos até 
2023 e mais 500 até 2025. A ampliação será feita para aumentar a 
capacidade mensal da empresa de produzir 500 mil calçados, palmilhas, 
entressolas e solados em E.V.A.

Ampliação de indústria de calçados em Crato deve gerar 
1.500 novos empregos até 2025

Fonte: Governo do Ceará
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 O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará no segundo trimestre de 2021, 
impulsionado principalmente pelo excelente desempenho do setor industrial 
no período, fechou com expressiva alta de 18,3% em relação ao mesmo 
período de 2020. O resultado da economia cearense foi bem superior ao 
brasileiro, que ficou em 12,4% no segundo trimestre deste ano. Em 2021, 
apesar das consequências da pandemia do Coronavírus (Covid-19), a 
previsão – terceira estimativa deste ano – é de que o PIB estadual feche 2021 
com crescimento da 6,24%, expectativa que, se confirmada, supera a 
prevista para o PIB nacional, de 5,02%. Aliás, a última estimativa para a 
economia cearense é maior que a projetada em dezembro de 2020, de 3,70%; 
de março, de 3,55% e de junho, de 5,77%. Os dados da economia estadual, 
bem como as estimativas para 2021, foram anunciados, na tarde de hoje 
(28), pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Economia cearense cresce 18,3% no 2º trimestre 
de 2021 impulsionada pela indústria e 

resultado supera índice nacional

 Em live semanal nas redes sociais nesta terça-feira (28), o governador 
Camilo Santana enumerou ações que estão impulsionando a recuperação da 
economia do Estado, ressaltando as iniciativas do Governo do Ceará na 
geração de emprego e renda, resultando no aumento significativo do 
Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará, com um crescimento de 18,39% no 
último trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. A título de 
comparação, o Brasil cresceu no mesmo intervalo cerca de 12,4%, e, além 
disso, do primeiro para o segundo trimestre deste ano o Ceará cresceu quase 
1% (0,8%), enquanto o PIB do Brasil foi de -0,1%.

Investimentos do Governo do Ceará impulsionam novo 
crescimento do PIB do Estado acima da média nacional

Fonte: Governo do Ceará
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 “Para nós é muito importante fortalecer a economia do mar, uma 
atividade que tem um grande potencial no litoral cearense e no Nordeste 
brasileiro”. A declaração foi dada pelo governador Camilo Santana, nesta 
terça-feira (28), durante a inauguração da nova unidade de fabricação e 
envase de sardinhas e atum da empresa brasileira Robinson Crusoe, em São 
Gonçalo do Amarante.

Ceará recebe nova unidade da fábrica da Robinson Crusoe

Fonte: Governo do Ceará
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 Sustentabilidade e inovação na pesca cearense foram temas abordados 
no II Fórum Agrosetores realizado nessa quarta e quinta-feira (29 e 30). O 
evento online contou com apoio da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, por meio da Secretaria Executiva do Agronegócio. Os 
episódios abordaram o Processamento do Atum - Valor Agregado da 
Produção, Projeto Rastreamento do Atum (Rastum), Cultivo de Atuns no 
Brasil: Oportunidades e Desafios, Projeto de Melhoria para a Pesca da 
Lagosta e  Processamento da Lagosta.

 Na última segunda-feira (27) a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho realizou reunião para tratar da infraestrutura e 
logística existente no estado do Ceará e as principais necessidades para que 
o setor Industrial de Energias Renováveis possa atender o Hub de Hidrogênio 
Verde no estado. 
 Foi formado um Grupo de Trabalho específico para dar segmento ao 
tema. O GT foi idealizado inicialmente em reunião ocorrida entre a Sedet e a 
Superintendência de Obras Públicas.  A Secretária Executiva da Industria, 
Roseane Medeiros, ressaltou a importância do desenvolvimento e 
crescimento das energias renováveis para o Hub de Hidrogênio Verde. “Esse 
é um dos clusters prioritários do  Governo do Estado e essencial o 
fortalecimento dessa cadeia, já que a energia limpa será muito demandada 
para a produção do Hidrogênio”, disse Roseane. 
 O Secretário Executivo da Seinfra, Adão Linhares,  pontuou que “o 
intuito do GT será a criação de um modelo de ‘Master Plan’ de infraestrutura 
e logística para que o estado possa atender toda a cadeia produtiva de 
energias renováveis”.
 Também participaram representantes do Complexo do Pecém, , AECIPP, 
Fiec, além de representantes de empresas do setor de energia eólica e 
empresas que realizam a logística e transporte dos seus equipamentos.

Sedet, por meio da Secretaria Executiva do Agronegócio, 
participa de mais uma edição do Fórum Agrosetores

 Sancionado em meados do último mês de julho, o novo marco 
regulatório para as ZPEs no Brasil, previsto na Lei 14.184/2021, acaba de se 
tornar ainda mais promissor para a ZPE Ceará, primeira e, até o momento, 
única Zona de Processamento de Exportação a operar no País. Isso porque, 
na última segunda-feira (27), o Senado Federal manteve a decisão da Câmara 
e rejeitou o veto da Presidência da República à implantação de empresas 
prestadoras de serviço na área de ZPE. Dessa forma, quando a legislação 
entrar em vigor, será possível que o setor de serviços goze dos benefícios de 
uma Free Trade Zone.

ZPE Ceará celebra votação histórica e poderá receber 
empresas do setor de serviços

Fonte: ZPE Ceará
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 Após a prorrogação da obrigatoriedade, a Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), passará a solicitar a Guia de 
Trânsito Interno de Vegetais (GTIV) para o transporte da cultura da banana, 
a partir do próximo dia 12 de outubro. A obrigatoriedade atende a Portaria 
n°002/2021 da Agência.

 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), sob a coordenação 
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), está 
participando da comitiva de técnicos em ação no estado do Acre, para 
medidas de erradicação do foco e de prospecção na região para prevenção da 
disseminação da Monilíase do cacaueiro e do cupuaçuzeiro. A doença foi 
recentemente detectada em um pomar urbano do Estado. A diretora de 
Prevenção da Adagri, Neiliane Borges, esteve por 15 dias no Acre com a 
auditora fiscal federal agropecuária, Shirley Mapurunga, da 
Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Ceará 
(SFA-CE), e com fiscais e auditores de diversos estados. No momento, os 
fiscais agropecuários, Levi Moreira e José Bezerra, representam a Agência na 
comitiva.

Sedet realiza reunião para discutir infraestrutura e 
logística voltada para o setor de Energias Renováveis 

Adagri compõe comitiva de técnicos em ação no Acre na 
erradicação do foco da Monilíase do cacaueiro

GTIV passará a ser obrigatória para a cultura da banana 
a partir do dia 12 de outubro

Clique aqui para assistir aos episódios.
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Programa Mais Empregos é apresentado à diretoria 
da CDL Fortaleza

Geração de empregos em alta: foram 16,5 mil postos 
de trabalho, em agosto 

Fonte: Sedet

 O secretário executivo de Trabalho e Empreendedorismo da Sedet, 
Kennedy Vasconcelos, e o presidente do Instituto de Desenvolvimento do 
Trabalho (IDT), Vladyson Viana,  foram os convidados do tradicional almoço 
mensal, promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza, nessa 
quinta-feira (20).  O programa Mais Empregos foi apresentado aos diretores da 
CDL e para diversos lojistas que acompanharam a reunião de forma online. 
 O programa Mais Empregos objetiva gerar emprego, renda e 
oportunidades para os cearenses, além de reduzir o impacto socioeconômico 
provocado pela pandemia da Covid-19. A expectativa é que sejam criados até 
20 mil novos postos formais de trabalho. O investimento total para viabilizar o 
programa é de R$ 66 milhões. As ações do programa são coordenadas pela 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), com o apoio do 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).
 O Governo do Ceará PAGARÁ a metade de um salário-mínimo vigente, para 
cada novo vínculo de emprego, gerado após 20 de julho de 2021, por um 
período de até 180 dias e com limite de 100 empregos gerados por empresa. 
Além disso, é necessário que a empresa mantenha os trabalhadores por mais 
90 dias após o término do benefício.

Saiba mais no link: maisempregos.ce.gov.br

 Com ações coordenadas pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho (Sedet), com o apoio do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 
(IDT), o programa que objetiva gerar cerca de 20 mil novos postos de 
trabalho já começa a render seus frutos. Na região do Cariri, empresas como 
a WP Hamburgueria já aderiram à iniciativa que pagará 50% do 
salário-mínimo vigente, para cada novo vínculo de emprego gerado após o 
dia 20 de julho de 2021, por um período de até 180 dias e com limite de 100 
empregos gerados por empresa.

 A Região do Cariri é a segunda maior em número de inscritos no 
programa Ceará Credi em todo o Estado. Reunindo os municípios de Juazeiro 
do Norte, Crato, Barbalha, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e 
Santana do Cariri a localidade conta com 2.497 cadastros, além de uma 
equipe formada por 10 agentes de crédito e um supervisor, responsáveis 
pelo atendimento local.

 Nesse período de pandemia, com as mudanças que ocorreram no 
mercado de trabalho, diversos trabalhadores estão em busca de novas 
oportunidades. O primeiro passo para a inserção é a elaboração de um 
currículo com informações atuais e que apresente o candidato de forma clara 
e eficaz.
 As pesquisas mostram que os recrutadores levam de seis a dez segundos 
para analisar o currículo, por isso, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 
(IDT) elaborou diversas dicas para esse momento de reinserção no mercado 
de trabalho, tendo em vista a importância de uma apresentação eficiente para 
as empresas parceiras. “A elaboração eficiente de um currículo é benéfica para 
adentrar no mercado de trabalho e para o trabalhador reconhecer as suas 
habilidades”, opina Vladyson Viana, presidente do IDT/SINE.

 Uma solenidade nesta segunda-feira (27/9) marcou o início do curso 
“Fundamentos de Nuvem da AWS Academy”, voltado para egressos do 
Sistema Penitenciário do Ceará. A capacitação é promovida pelo Centro de 
Competências para Transformação Digital do Ceará (CCTD), através da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), e conta com a 
parceria da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará 
(SAP), Secretaria da Educação (Seduc), Secretaria da Ciência, Tecnologia e 
Educação Superior (Secitece), Íris | Laboratório de Inovação e Dados do 
Governo do Ceará, Programa Cientista Chefe e com a colaboração da Amazon 
Web Services (AWS).

 De janeiro a setembro deste ano, 41.576 vagas de emprego foram 
captadas pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE). O 
levantamento foi feito com base nos dados da Base de Gestão da 
Intermediação de Mão de Obra do Ministério da Economia (BGIMO), que 
também aponta para 34.191 inserções em postos de trabalho no mesmo 
período. De acordo com as informações, do total de colocados no período, 
20.421 pertencem ao sexo masculino, enquanto 13.770 são do sexo feminino. 
Para Erle Mesquita, analista de desenvolvimento do mercado de trabalho do 
IDT, a diferença de oportunidades no mercado de trabalho com relação a 
gênero está relacionada à histórica divisão sexual do trabalho. 
“Historicamente, seis em cada dez homens participam do mercado de 
trabalho, enquanto entre as mulheres essa relação é de 4 para 10, o que revela 
as maiores dificuldades que as mulheres enfrentam, mesmo sendo mais 
escolarizadas”, ressalta Mesquita
 Numa análise setorial, o segmento de serviços foi o que mais contratou 
pelo sistema público de emprego em 2021, com 12.116 inserções, seguido 
pela indústria (10.394) e comércio (4.784). 
 O IDT segue captando vagas nas empresas parceiras da rede de 
atendimento, para ampliar as oportunidades de emprego dos trabalhadores 
que buscam pelos seus serviços. Atualmente são 1.290 vagas abertas para 
diversas funções. Para acessar, o interessado deve fazer o seu cadastro 
indicando a área de atuação do seu interesse. O atendimento pode ser obtido 
nas unidades, por agendamento, através do portal empregabrasil.mte.gov.br, 
ou ainda, por meio do aplicativo SINE FÁCIL.

 No último dia da 11ª Reunião do Comitê Gestor do Projeto Empreendedor 
Digital, no Ceará, as nove juntas participantes - AC, AM, AP, CE, DF, MS, MT, RS 
e RR - discutiram sobre o novo convênio, que entrará em vigor a partir de maio 
de 2022.
 No encontro foram apresentadas, pelos presidentes e seus 
representantes, sugestões que servirão de bases para as diretrizes e para 
formatação das linhas gerais a serem adotadas a partir do próximo convênio, 
em 2022.

Positividade
 O gerente de políticas públicas do Sebrae Nacional, Silas Santiago, avalia 
que essa reunião presencial de fechamento do ano, em Fortaleza, foi muito 
importante. "Houve uma aproximação maior entre os presidentes das juntas 
comerciais que fazem parte do projeto e foi possível avaliar o que se 
conseguiu até agora e, também, planejar o futuro e as evoluções que o projeto 
com certeza vai ter. O Sebrae sempre se mostrou aberto para continuar 
apoiando o projeto e as novas medidas que forem aprovadas pelos 
presidentes. Gostamos muito da reunião e dos resultados apresentados", 
ressaltou Santiago.

União
 A presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul (Jucis-RS), Lauren 
Momback, também considerou esse encontro presencial extremamente 
relevante e importante. "Fizemos um balanço das ações deste ano e do que 
vem sendo feito desde o início do convênio. Todas as juntas comerciais 
puderam fazer um balanço das ações implementadas e das dificuldades em 
comum para conseguirmos montar várias estratégias com novas tecnologias 
e novas soluções. Também falamos da renovação do convênio para 2022", 
declara a presidente.
 Ela ainda destacou a importância da parceria com o Sebrae Nacional e 
todo corpo técnico do convênio e, ainda, da Jucis-RS. "Ninguém faz nada 
sozinho e toda essa evolução só foi possível com o trabalho de toda essa 
equipe", finaliza Lauren.

Empresas do Cariri aderem ao Programa Mais Empregos 
e criam novos postos de trabalho

Ceará Credi oferece oportunidades para empreendedores 
no Cariri

Saber elaborar um bom currículo pode fazer diferença na 
hora de buscar por uma vaga de emprego

Governo do Ceará capacita egressos do sistema prisional 
em computação em nuvem da AWS

34,1 mil trabalhadores foram colocados no mercado de 
trabalho pelo IDT em 2021. Gênero masculino 

tem mais inserções

Juntas comerciais do Empreendedor Digital debatem 
sobre novo convênio

 Em agosto, o Ceará manteve a trajetória de crescimento dos empregos 
formais, pelo quinto mês consecutivo, e registrou um saldo positivo de 16.507 
mil novos postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, e são 
provenientes da relação entre o número de contratações com carteira assinada 
(48.232), que superou o de demissões (31.725).
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Ceará sedia encontro de Juntas Comerciais
 Nos dias 29 (hoje) e 30 de setembro, o Ceará sedia a 11ª Reunião do 
Comitê Gestor do Projeto Empreendedor Digital, coordenado pela Junta 
Comercial do Ceará (Jucec), com a presença dos presidentes das nove juntas 
participantes dos estados do AC, AM, AP, CE, DF, MS, MT, RS e RR e suas 
equipes técnicas. 
 A reunião conta também com a participação do gerente de políticas 
públicas do Sebrae Nacional, Silas Santiago, e do secretário executivo de 
Comércio, Serviços e Inovação da SEDET, Júlio Cavalcante, representando o 
governador do Estado Camilo Santana.
 O Empreendedor Digital visa a disponibilização, a manutenção e a 
evolução de ferramentas tecnológicas em nuvem que permitem a 
formalização de empresas online, de forma automática e integrada com todos 
os órgãos tributários e de licenciamento federais, estaduais e municipais. O 
que possibilita processos simplificados, menos burocracia e praticidade na 
hora da abertura de empresas ou alteração do ramo de atividade.
Na agenda estão a entrega de evolutivas dos sistemas em cada estado, como 
a implantação do Balcão Único e o PIX nas juntas comerciais; a apresentação 
da prestação de contas; e o início das discussões para a celebração de novo 
Convênio que sucederá o atual, em 2022. 
 De acordo com a presidente da Jucec, Carolina Monteiro, essa é a 
primeira reunião presencial, sediada no Ceará, depois de um longo período de 
reuniões virtuais. “Ela é de extrema importância pois servirá para discutirmos 
as necessidades do projeto Empreendedor Digital como um todos e, também, 
das juntas, para que a gente melhore ainda mais o ambiente de negócios para 
criação de novas oportunidades nos nossos estados”, informa a executiva.
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