
 Duas semanas após assinatura do Memorando de Entendimento (MoU) 
com o Governo do Ceará, executivos da empresa britânica de energia bp vieram 
ao Ceará para as primeiras reuniões técnicas da instalação de um Hub de gás 
natural no Complexo do Pecém.

Executivos da bp visitam Ceará

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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 O governador Camilo Santana recebeu, nessa segunda-feira (31), na sede 
do Governo, o novo diretor de Negócios para o Setor Público da Amazon Web 
Services (AWS) na América Latina, Andrés Tahta, e diretores da multinacional. 
Participaram do encontro o secretário da Sedet, Maia Junior, o secretário da 
Seplag, Ronaldo Borges, e o presidente da Etice, Lassance de Castro. Foram 
discutidas ações e parcerias já firmadas para a transformação digital do estado 
do Ceará, entre outros assuntos.

Diretoria da Amazon se reúne com governador Camilo 
Santana e secretário Maia Júnior

Fonte: Sedet

 A vice-governadora Izolda Cela, acompanhada do secretário executivo de 
Comércio, Serviços e Inovação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), Júlio Cavalcante, e dos reitores do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), José Wally Mendonça Menezes, 
e da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Hildebrando dos Santos Soares, 
recebeu na última quarta-feira (2), uma comitiva de membros da multinacional 
de tecnologia Huawei. O evento aconteceu na Reitoria do IFCE, em Fortaleza. O 
objetivo do encontro foi fortalecer as parcerias desenvolvidas entre as 
instituições, bem como anunciar novos projetos.

Na Reitoria do IFCE, comitiva da Huawei debate inovações 
tecnológicas para o Ceará

Fonte: Governo do Ceará
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 Os trabalhos da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) foram 
retomados nesta quarta-feira (2°), de forma híbrida, com a presença do 
governador Camilo Santana que, ao lado da vice-governadora Izolda Cela e 
do secretariado estadual, participou da abertura da Sessão Legislativa com 
leitura da Mensagem Governamental com ações de 2021. Na oportunidade, o 
chefe do Executivo estadual fez um balanço das ações realizadas pelo Estado 
no ano passado, com destaque para o enfrentamento da segunda onda da 
covid-19 e a retomada da economia.

 O Programa Clusters prorrogou as inscrições para Pesquisadores 
Regionais da edição 2022 até o dia 11 de fevereiro. A área de atuação foi 
ampliada de 23 para mais 30 clusters, atingindo todas as 14 regiões de 
planejamento do Estado.

Em mensagem de abertura do ano legislativo, 
governador do Ceará apresenta balanço das ações em 

2021 e destaca metas para 2022

Pesquisadores Regionais do Programa Clusters 2022 tem 
até 11 de fevereiro para se inscreverem

 Pitaya, cacau, mirtilo, avocado hass e romã são alguns tipos de frutas 
que até pouco tempo eram pouco conhecidas pelo consumidor cearense. 
Cenário que vem mudando ao longo dos últimos anos com a realização do 
projeto Culturas Alternativas do Governo do Ceará. A iniciativa, viabilizada 
por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece) em parceria com 
a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), tem o 
objetivo de incentivar novas opções de cultivos com maior valor agregado na 
produção agrícola local.

Adece incentiva cultivo de culturas alternativas no Ceará
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 Uma das maiores operadores de cargas refrigeradas e packing house no 
mundo manifestou, no dia 28 de janeiro, interesse em investir em centros de 
distribuição no estado do Ceará. “Existe no Ceará, uma parceria importante 
com o porto de Roterdã. E isso nos chamou atenção para novos negócios”, 
afirmou Mathew Moore, vice-presidente global da Americold, em reunião com 
o secretário Maia Júnior.

Pecém pode ser polo nacional em exportações de 
cargas refrigeradas

Fonte: Sedet
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 O Ceará encerrou o ano de 2021 registrando a criação de 81.460 novos 
postos de trabalho, apesar das dificuldades impostas pela pandemia do 
coronavírus. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), e foram divulgados nesta segunda-feira (31), pelo 
Ministério do Trabalho.

Ceará encerra 2021 com 81.460 novos postos de trabalho

Fonte: IDT
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 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), por meio do 
presidente Vladyson Viana, assinou nessa segunda-feira (31) o Termo de 
Cooperação Técnica com a Associação Beija Flor, em Fortaleza. 
Representando o IDT, além do presidente Vladyson, também estavam 
presentes os assessores da presidência, Antenor Tenório, o gerente da 
Unidade de Atendimento do Papicu, Hilário Souza e a responsável pelo 
atendimento especializado à pessoa com deficiência, Fátima Almeida. Pela 
Associação, compareceram à assinatura do documento, a presidente Elyne 
Lacerda, a assistente social Lúcia Duarte, Diretores e pacientes homologados 
atendidos pela instituição.

IDT e Associação Beija Flor assinam termo de parceria 
para a inclusão de pessoas com fissura labiopalatina
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