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Novas oportunidades de crescimento para o Ceará
O decreto presidencial (10.946/22), publicado no dia 26 de janeiro vai
trazer grandes oportunidades de negócios para o segmento de energia a partir
das dos ventos nos 573 Kms no litoral do Ceará, com a produção de energias
eólicas “oﬀ-shore” – em alto mar. “Temos atração de R$ 57 bilhões em
investimentos no Ceará. O Ministério das Minas e Energias agiu bem com essa
regulamentação”, avalia o secretário estadual do Desenvolvimento e Trabalho
do Ceará (Sedet), Maia Júnior.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Hub de gás natural no Porto do Pecém: Governo do Ceará e
empresa britânica assinam memorando de entendimento
A vice-governadora Izolda Cela, representando o governador Camilo
Santana, assinou na segunda-feira (17) memorando de entendimento (MoU)
entre o Governo do Ceará e a empresa de energia britânica BP Gas & Power
Investments para que atuem em cooperação com o objetivo de explorar
oportunidades para a potencial implantação de um HUB de gás natural no
Porto do Pecém. A solenidade foi realizada na sede da Vice-Governadoria, em
Fortaleza.
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Governo e empresas discutem estratégias para agilizar
implantação de Hub de hidrogênio verde no estado
Na manhã da quarta-feira, 19/01, secretários estaduais e representantes
de vários órgãos e empresas públicas participaram do segundo workshop
(virtual) com consultores e executivos de grandes companhias interessadas
em instalar no Ceará plantas industriais para produção de hidrogênio verde –
uma fonte energética renovável e limpa que hoje tem grande aceitação no
mundo inteiro.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Adece prevê R$ 46 milhões de investimentos em
infraestrutura no interior do Estado
A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) planeja
investir R$ 46 milhões em obras de infraestrutura para a instalação ou
expansão de galpões industriais no interior do Ceará neste ano. A
expectativa é que os novos investimentos gerem mais de sete mil novos
postos de trabalho no Estado.
Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Porto do Pecém conquista certiﬁcação internacional
de segurança
O Terminal Portuário do Pecém recebeu, nesta quinta-feira (27), a
primeira reunião do ano da Comissão Estadual de Segurança Pública nos
Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Cesportos), orgão colegiado
deliberativo subordinado à Comissão Nacional de Portos, Terminais e Vias
Navegáveis (Conportos).
Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Projeto e estudos ambientais de Terminal de Uso Privado
no Porto do Pecém são apresentados
em Audiência Pública
Como parte da fase de licenciamento ambiental do Terminal Portuário
de Uso Privado (TUP) da Nordeste Logística (NELOG), que deverá ser
instalado em área do Complexo do Pecém, a Superintendência Estadual do
Meio Ambiente (Semace) promoveu, nesta quinta-feira (27), uma Audiência
Pública para a apresentação do projeto e dos estudos ambientais do
empreendimento.
Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Adagri inicia cadastramento de áreas
produtoras de algodão
Com o início da estação chuvosa que se inicia na região do Cariri, os
produtores de algodão estão plantando esta lavoura. Com isso, a Agência de
Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), lembra que todos os
produtores cearenses devem cadastrar suas unidades de produção até 30
(trinta) dias após o plantio. A medida é regulamentada pela Portaria n°
022/2020 da Adagri, e tem como objetivo a prevenção e o controle da praga
bicudo-do-algodoeiro.
Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

Adagri amplia seu atendimento nos municípios com
sete novos supervisores
A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), funciona a
partir deste ano de 2022 com sete novos supervisores regionais, ampliando
para 14 o número de regionais distribuídas em todo o território cearense. A
presidente Vilma Freire, empossou nesta quinta-feira (20) os novos
supervisores da Agência. “Com esses novos supervisores a população
cearense terá ampliado o acesso aos serviços ofertados pela Agência, sem a
necessidade de deslocamento até a sede em Fortaleza”, destacou a
presidente.
Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

Sedet reúne seu Conselho Executivo
A Secretaria do Desenvolvimento e Trabalho promoveu, na manhã de
sexta-feira (dia 21) a primeira reunião do ano 2022 do seu Comitê Executivo
– que sob a coordenação do secretário Maia Júnior congrega as secretarias
executivas e as entidades vinculadas que formam o sistema Sedet.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Ceará Credi prorroga prazo de inscrição para prefeituras
aderirem ao programa
A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) prorrogou o
chamamento público de prefeituras para a ampliação dos postos de
atendimento do programa de Microcrédito Produtivo (Ceará Credi). Os
municípios interessados poderão se inscrever gratuitamente até o próximo
dia 18 de fevereiro, exclusivamente, pelo endereço eletrônico
cearacredi@adece.ce.gov.br. O Edital de prorrogação e o modelo do termo de
adesão podem ser encontrados no site oﬁcial da Adece ou clicando aqui:
edital e termo de adesão.
Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Posto de atendimento do IDT/SINE é inaugurado
em Canindé
Na manhã dessa quarta-feira (26), por meio de uma parceria entre a
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), a Prefeitura
Municipal de Canindé e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) foi
inaugurado um Posto de Atendimento ao Trabalhador do IDT/SINE no
município. O órgão conta ainda com outras dezoito unidades e dez postos
distribuídos pelo Ceará.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Em formato híbrido, palestras de orientação proﬁssional
do IDT instruem cerca de 4 mil trabalhadores em 2021
A incerteza sobre o perﬁl desejado pelo entrevistador na hora de uma
seleção para emprego costuma povoar a mente de muitos aspirantes a uma
vaga no mercado do trabalho. Muitos também têm dúvidas sobre como
elaborar um bom currículo e as competências pessoais mais competitivas no
mercado. Nesse caso, a orientação proﬁssional pode ser a chave para um
bom desempenho na busca por um emprego.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.
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