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Governador recebe embaixador da Holanda
e fortalece parcerias
O governador Camilo Santana recebeu, na tarde desta segunda-feira (14),
o embaixador do Reino dos Países Baixos no Brasil, André Driessen, no Palácio
da Abolição, em Fortaleza. Recepcionado com honras militares, esta foi a
primeira visita do diplomata holandês ao Ceará.
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande
do Norte participa de reunião na Sedet
Na tarde de sexta-feira (18), o secretário da Sedet, Maia Júnior, recebeu o
secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Norte,
Jaime Calado. A reunião contou com a presença do Reitor da UFC, Cândido
Albuquerque, e dos secretários executivos Célio Fernando Melo (Casa Civil) e
Adriano Sarquis (Seplag), além de integrantes da Astef, instituição responsável
pela execução do Ceará 2050.
Entre os assuntos discutidos, o planejamento de longo prazo, a
infraestrutura, as energias renováveis e o capital humano como ferramentas
para atração de investimentos.
Ao ﬁnal, o secretário Maia Júnior entregou exemplares do Ceará Veloz, o
plano de governo voltado para o desenvolvimento econômico com redução das
desigualdades sociais.
Fonte: Sedet

Secretário Maia Júnior participa do Programa LIDER
em Crateús
Na manhã de segunda-feira (14), o secretário do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, fez palestra para lideranças
empresariais e servidores públicos do Sertão de Crateús e Inhamuns. Foi o 5º
Encontro na região do Programa LIDER – Liderança para o Desenvolvimento
Regional, uma iniciativa do Sebrae.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

ZPE Ceará participa do 4º Fórum Brasileiro de ZPEs, no Piauí
Primeira Zona de Processamento de Exportação a entrar em operação no
Brasil e referência para todo o setor, a ZPE Ceará participou, nesta
segunda-feira (14), do primeiro dia do 4º Fórum Brasileiro de ZPEs, que é
realizado na cidade de Parnaíba, no Piauí. O evento segue até amanhã (15) e
abordará diversos assuntos de interesse do setor, o que inclui um painel sobre
o potencial do Hidrogênio Verde, que terá a participação da Free Trade Zone
cearense.
Fonte: ZPE Ceará

Clique aqui e leia mais.

ZPE Ceará discute potencial do Hidrogênio Verde em Fórum
Brasileiro de Zonas de Processamento de Exportação
Em seu segundo e último dia, o 4º Fórum Brasileiro de ZPEs, realizado na
cidade de Parnaíba, no Piauí, foi palco, nesta terça-feira (15), de um painel
sobre a importância do Hidrogênio Verde para o desenvolvimento das Zonas
de Processamento de Exportação no Brasil. O evento contou com a
participação da diretora de operações da ZPE Ceará, Andréa Freitas, que
falou sobre as perspectivas da Free Trade Zone cearense relacionadas ao
H2V.
Fonte: ZPE Ceará

Clique aqui e leia mais.

Adece presta suporte a municípios cearenses
para formalização de convênios
A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) realizou,
nesta quinta-feira (17), uma reunião de integração com representantes da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e de 13
prefeituras cearenses. O encontro, realizado de forma híbrida, teve o objetivo
de orientar os municípios para o cumprimento adequado de todo o processo
para a assinatura de convênios voltados para a instalação ou expansão de
infraestruturas industriais.
Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

46,3 mil trabalhadores são inseridos no mercado de
trabalho pelo IDT/SINE em 2021
Mais de 46 mil trabalhadores foram colocados no mercado de trabalho
em 2021, pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE),
segundo os dados da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra, do
Ministério do Trabalho (BGIMO). Pelos números, também é possível mensurar
a inclusão de grupos com mais diﬁculdade de acesso ao mercado de trabalho.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Prefeituras cearenses têm até esta sexta-feira (18)
para aderirem ao programa Ceará Credi
A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) recebe, até
esta sexta-feira (18), inscrições para 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,
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 Agência (www.adece.ce.gov.br).
Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.
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