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Governo do Ceará apresenta ao Setor Produtivo
estrutura integrada para fortalecer empreendedorismo
e atrair investimentos
Tudo que o empreendedor cearense precisa para abrir ou ampliar seu
negócio pode ser encontrado na nova estrutura apresentada pelo governador
do Ceará, Camilo Santana, na manhã desta terça-feira (4). O espaço concentra,
dentro do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e suas vinculadas, além de
guichês de atendimento da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
(Semace) e da Secretaria da Fazenda (Sefaz). No Centro de Eventos já
funcionava outro importante órgão para a economia do Ceará: a Secretaria de
Turismo (Setur).
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Porto do Pecém bate recorde e fecha 2021 com mais de
22 milhões de toneladas movimentadas
Prestes a completar 20 anos, o Porto do Pecém inicia 2022 já celebrando
uma importante conquista. Isso porque, pela primeira vez em sua ainda
jovem história, o terminal portuário cearense superou a marca de 20 milhões
de toneladas (t) de cargas movimentadas em um único ano. Ao todo,
22.417.077 t passaram pelo Pecém ao longo de 2021, um recorde absoluto
para o setor portuário do Estado.
Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Decreto regulamenta novo marco do Fundo de
Desenvolvimento Industrial do Ceará
Um dos principais instrumentos de atração de investimentos para o
Ceará, o Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) acaba de ser reformulado
pelo Governo do Estado, por meio do decreto Nº 34.508. O novo marco traz
mudanças que visam desburocratizar os processos de concessão de
incentivos ﬁscais, econômicos e ﬁnanceiros no Estado.
Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Novo decreto veta festas de Pré e Carnaval e reduz
capacidade de eventos; testes e leitos serão ampliados
Em transmissão pelas redes sociais, nesta quarta-feira (5), o
governador Camilo Santana, ao lado do secretário da Saúde, Marcos Gadelha,
anunciou decisão tomada pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à
Pandemia para frear o avanço dos vírus que acarretam síndrome gripal e
ampliar as ações de prevenção e assistência. Estão suspensos todos os
eventos de Pré-Carnaval e Carnaval no Ceará. Outros eventos festivos e
sociais (como casamentos, formaturas e corporativos) podem acontecer
apenas com a redução da capacidade de ocupação, para até 250 pessoas em
ambientes fechados e 500 pessoas em ambientes abertos. O novo decreto
passa a valer a partir desta quinta-feira (6). As medidas vigoram por um mês.
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

IDT inaugura posto de atendimento no Centro de Eventos
Nesta terça-feira (04), o Governo do Ceará, por meio do Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet), inaugurou um posto de atendimento no
Centro de Eventos do Ceará. Por ocasião do evento, o novo equipamento
recebeu a visita do Governador Camilo Santana, e demais autoridades da
Sedet e do IDT. A iniciativa tem o intuito de expandir a cobertura e facilitar o
acesso aos serviços.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Empresas poderão ser registradas gratuitamente na Jucec
Visando mais praticidade e celeridade no processo de constituição de
novas empresas, a Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) lança a
isenção do preço público para que algumas empresas sejam abertas
gratuitamente no Ceará. A mudança começa a valer a partir do dia 4 de
janeiro de 2022.
Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.

Ceará encerra 2021 com aumento de 15% no saldo
de empresas abertas
A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), autarquia vinculada à
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), registrou no
ano de 2021 um saldo — aberturas menos fechamentos — de 71.225
empresas, com acréscimo de 9.811 em relação ao ano anterior, 2020. As
cidades com maior número de registros desse período foram Fortaleza, em
primeiro lugar com 52.742, Caucaia, 4.692 e Juazeiro do Norte, 3.975
Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.
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Ceará mantém trajetória de alta de empregos com carteira
assinada e gera 12.653 novos postos em novembro.

Prazo para adesão ao Programa Mais Empregos Ceará
será prorrogado até 21 de fevereiro.
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Conselho de Desenvolvimento Econômico aprova 108 pleitos
na última reunião de 2021.

Servidores da Jucec e Adagri conquistam benefícios com Lei
Complementar de reestruturação de cargos.
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