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Sedet apresentará oportunidades do Ceará voltadas para
a expansão da logística no primeiro dia
da Intermodal South America 2022
O Secretário Executivo de Comércio, Serviço e Inovação da Secretaria do
desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Julio Cavalcante, fará uma
apresentação na próxima terça-feira (15), no primeiro dia da Intermodal South
America 2022, um dos principais eventos da América Latina que discutem os
setores de logística, transporte de carga e comércio exterior.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

HUB de Hidrogênio Verde do Complexo do Pecém será
apresentado na maior feira de logística da América Latina
Maior encontro dos setores de logística, transporte de carga e comércio
exterior da América Latina, a Intermodal South America 2022 acontece nos
próximos dias 15 a 17 de março, no São Paulo Expo, em São Paulo (SP), e
contará com a presença do Complexo do Pecém (CIPP S/A) como expositor.
Além de um estande robusto com todos os detalhes da infraestrutura do
Pecém, o Complexo também apresentará ao mercado grandes oportunidades,
como o projeto de seu HUB de Hidrogênio Verde.
Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Porto do Pecém amplia pátio de armazenagem de cargas
Com um investimento inicial de R$ 9.023.874,00 (nove milhões e vinte e
três mil oitocentos e setenta e quatro reais), o espaço vai aumentar de 38 para
45 hectares, ou seja, um crescimento de aproximadamente 20% no tamanho
do pátio onde ﬁca armazenada boa parte das cargas movimentadas no
terminal cearense.
Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Governo do Ceará, por meio da Sedet, apresenta no Peru
as vantagens competitivas para produção de mirtilo em
território cearense
Entre os dias 10 e 12 de março, o secretário executivo do Agronegócio
da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Sílvio
Carlos Ribeiro, participa do Seminário Internacional de Blueberry, em Lima,
capital do Peru. O encontro reúne os principais players envolvidos no cultivo
da fruta, também conhecida como mirtilo.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Nova fronteira agrícola pode aproveitar mercado
crescente para os produtos orgânicos
A nova fronteira agrícola que está sendo cogitada para o Ceará, na
região dos sertões de Crateús, pode ter foco na produção orgânica – e com
ênfase inicial na produção de acerola e outros produtos ricos em vitamina C –
que hoje tem elevada demanda no mercado, avalia Erildo Pontes,
coordenador de recursos hídricos para o agronegócio da Sedet.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Sistema Sedet recebe visita técnica da Controladoria e
Ouvidoria Geral do Estado
Uma comissão da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado foi recebida
no Sistema Sedet na manhã desta quinta-feira (10/3) para conhecer o espaço
de trabalho e a estrutura física destinada ao atendimento presencial das
ouvidorias do Sistema.
Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.

Digitalização de processos acelera pleitos de concessões
de incentivos no Ceará
A reformulação do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) feita pelo
Governo do Ceará, por meio do decreto Nº 34.508/2022, tem proporcionado
consideráveis mudanças nas concessões de incentivos ﬁscais, econômicos e
ﬁnanceiros do Estado. A digitalização dos processos é parte importante de
tais transformações, tendo em vista os ganhos com a aceleração e
otimização de pleitos ligados a atração de novos investimentos.
Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Palestra ‘Ferramentas de Implementação da Lei
de Liberdade Econômica’
Na próxima quarta-feira, dia 16 de março, o Conselho Regional de
Contabilidade - CRC, realizará palestra ‘Ferramentas de Implementação da Lei
de Liberdade Econômica’, em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, Junta Comercial do Estado do Ceará e Fórum Estadual
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará, através do
Comitê Temático de Regulamentação e Simpliﬁcação.
O evento acontecerá em formato presencial, às 14h, na sede do
Conselho, que ﬁca na avenida da Universidade, 3057, Fortaleza/Ceará. O
objetivo é debater a Lei nº 13.874/19, mais conhecida como Lei da Liberdade
Econômica e suas ferramentas de aplicação.
As palestras serão ministradas pelo vice-presidente da Jucec, Caio
Rodrigues, e pelo consultor de negócios do projeto Empreendedor Digital,
Eduardo Jereissati. As vagas são limitadas e destinadas aos proﬁssionais
com cadastro regular junto ao CRC.

Serviço:

Palestra: Ferramentas de Implementação da Lei de Liberdade Econômica
Data: 16 de março (quarta)
Hora: 14h às 15h30
Local: Sede CRC CE – Av. da Universidade, 3057 - Fortaleza/Ceará

Ceará Credi atinge marca de R$ 50 milhões em créditos
contratados por micro e pequenos empreendedores
O Programa de Microcrédito Produtivo Orientado do Governo do Ceará
(Ceará Credi) atinge a marca de R$ 50 milhões em créditos contratados neste
início de março. Cerca de 30 mil pessoas foram atendidas pelo Programa e
mais de 18 mil pequenos negócios foram ﬁnanciados em oito meses de
operação no Estado.
Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Março da Mulher no IDT/SINE
Ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia
8 de março, as Unidades do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
(IDT/SINE) estarão realizando uma série de ações voltadas às trabalhadoras
cearenses.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

IDT/SINE amplia acesso às solicitações por
serviços autônomos
Os interessados em contratar serviços de proﬁssionais autônomos
cadastrados no IDT/SINE nos municípios de Limoeiro do Norte, Horizonte,
Eusébio e Maracanaú, agora também vão poder solicitar o serviço
diretamente do seu aparelho de celular, através do aplicativo WhatsApp. A
opção remota já é utilizada na capital desde janeiro deste ano.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

IDT/SINE tira dúvidas sobre a Carteira de Trabalho Digital
Em vigor desde 2019, a Carteira de Trabalho digital substituiu a versão
física do documento. No entanto, muitos trabalhadores ainda têm dúvida de
como obter e utilizar o aplicativo do documento.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.
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