
 Um dia histórico para a economia do Ceará. Para aumentar a capacidade 
operacional do Porto do Pecém, o governador Camilo Santana, acompanhado 
da vice-governadora Izolda Cela e de outras autoridades, inaugurou na manhã 
desta quinta-feira (10) a segunda expansão do terminal portuário cearense, 
que fica localizado em São Gonçalo do Amarante.

Segunda expansão do Porto do Pecém vai impulsionar o 
desenvolvimento econômico do Ceará

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.
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 A Zona de Processamento e Exportação (ZPE) no Ceará deverá receber 
mais um empreendimento para produção de hidrogênio e oxigênio verdes. 
Nesta segunda-feira (7), o Governo do Ceará e a empresa Cactus Energia Verde 
assinaram o 15º memorando de entendimento com essa finalidade. A planta de 
produção da Cactus, com previsão de construção para início de 2023, terá 
capacidade para produzir 10.500 toneladas de hidrogênio e 5.250 toneladas de 
oxigênio verdes por mês. O investimento é de 5 bilhões de Euros.

Hub do Hidrogênio Verde avança com assinatura do 
memorando de entendimento entre Governo do Ceará e 

Cactus Energia Verde

Fonte: Sedet

 O Programa de Microcrédito Produtivo Orientado (Ceará Credi) do Governo 
do Ceará atingiu a marca de mais de R$ 40 milhões em créditos contratados 
neste início de fevereiro. Com mais de 14 mil microempreendedores 
beneficiados, em pouco mais de sete meses de operação no Estado.

Ceará Credi chega a marca de R$ 40 milhões 
em créditos contratados no Ceará

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

 O presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará 
(Adece), Francisco Rabelo, representando o secretário do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, recebeu o ministro conselheiro da 
Suécia na embaixada de Brasília, Sten Engdhal, nesta quinta-feira (10). 
Durante o encontro, Rabelo apresentou a comitiva a proposta de criação de 
uma agenda permanente de discussões de oportunidades de negócios entre 
o Estado do Ceará e o país nórdico. A reunião aconteceu um dia após o 
encontro dos representantes suecos com a vice-governadora do Ceará, 
Izolda Cela.

Presidente da Adece recebe ministro conselheiro da Suécia 
e propõe agenda permanente de discussões com o país

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

 Além dos R$ 220 milhões já investidos na pesca e processamento do 
atum no litoral cearense, a empresa Crusoe Foods pretende atrair outra 
companhia, também de origem espanhola, para trazer mais investimentos 
para o estado do Ceará. “Podemos produzir a partir do atum pescado no 
Ceará óleos e farinhas de alta qualidade, nutrientes, com base no ômega 
três”, ponderou Roberto Fernandes, diretor geral da espanhola Conresa, 
disposta a investir R$ 25 milhões no estado cearense.

Ceará pode receber novos investimentos na indústria 
de pescados

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e a 
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) realizaram, nesta 
quinta-feira (03), a primeira Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Fundo 
de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará – Ceará Credi (FIMPC). 
Durante o evento, realizado de forma virtual, o presidente do Conselho e 
titular da Sedet, Maia Júnior, empossou os 10 conselheiros titulares e os seus 
respectivos suplentes.

Sedet e Adece empossam membros do Conselho 
Diretor do Ceará Credi

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Clique aqui e leia mais.
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 Pelo oitavo mês consecutivo, o número de contratações com carteira 
assinada superou o de demissões no Ceará com um saldo de 12.653 novos 
empregos gerados em novembro. Os dados são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério da Economia.

Ceará mantém trajetória de alta de empregos com carteira 
assinada e gera 12.653 novos postos em novembro

 Em 2021, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) registrou 
53.628 pedidos de seguro-desemprego em sua rede de atendimento. O 
resultado demonstra uma participação de 30,5% com relação ao número de 
requerentes em todo o Estado no mesmo período, quando foram registrados 
175.927 requerimentos, incluindo as inserções via web. É o que revela o 
levantamento feito através do painel de informações do 
seguro-desemprego, do Ministério do Trabalho e Previdência, por onde 
também é possível observar uma redução gradual das solicitações de 
habilitação há pelo menos cinco anos.

Pedidos de seguro-desemprego, em 2021, é o menor 
número desde 2017, aponta levantamento

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Fonte: IDT

 A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) contabilizou, em janeiro 
de 2022, o total de 9.716 novas empresas abertas. Os Microempreendedores 
Individuais (MEI) se destacaram na formalização de seus negócios, 
representando 85% do total de constituições, em especial no setor de 
Serviços.

Primeiro mês de 2022 tem destaque 
na formalização de MEI

Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.
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