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Governo do Estado do Ceará, por meio da Sedet, apresentará
as oportunidades para investidores na Fruit Logística 2022
As vantagens competitivas do Estado do Ceará serão apresentadas para
potenciais investidores do agronegócio em Berlim, no dia 6 de abril. O
Roadshow promovido pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e
Trabalho (Sedet), por meio da Secretaria Executiva do Agronegócio, será no
segundo dia de uma das principais feiras do setor, a Fruit Logística 2022, que
acontecerá entre os dias 5 e 7 de abril.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Porto do Pecém é o novo membro da Associação
Internacional de Portos – IAPH
Um dos portos que mais crescem no Brasil, tendo ultrapassado a marca de
22 milhões de toneladas movimentadas em 2021, o terminal portuário do
Pecém é o mais novo membro regular da Associação Internacional de Portos
(IAPH), uma aliança global de 170 portos e 140 organizações relacionadas ao
setor portuário. Entidade de grande prestígio internacional, a IAPH foi fundada
em 1955 e, atualmente, lida com mais de 60% do comércio marítimo mundial e
cerca de 80% do tráfego mundial de contêineres, por meio de seus membros.
Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Pecém: 20 anos de compromisso

Secretário da Sedet participa de Encontro em Defesa das
Energias Renováveis em Natal, Rio Grande do Norte
Na manhã desta segunda-feira (28), o secretário do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, participou do Encontro em Defesa
das Energias Renováveis, no auditório da Federação das Indústrias do Rio
Grande do Norte, em Natal. O evento contou com a participação da
governadora do Rio Grande do Norte, professora Fátima Bezerra, e de
representantes do setor produtivo (Absolar e Abeólica).
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Sedet abre seminário do agronegócio cearense
O secretário-executivo do agronegócio da Sedet, Sílvio Carlos, abriu o 3º
Seminário Agrosetores Ceará, que teve início na manhã de terça feira (dia 29)
e encerramento previsto para a noite de quarta-feira (dia 30), no Centro de
Eventos do Ceará.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Seminário Agrosetores discute perspectivas do
agronegócio cearense para os próximos anos
Com o objetivo de discutir e debater as perspectivas e cenários do
agronegócio cearense para os próximos anos, a terceira edição do Seminário
Agrosetores foi encerrada nesta quarta-feira (30) no Centro de Eventos do
Ceará. Durante o encontro, empresários, entidades representativas e setor
público foram apresentados ao Plano de ações do Estado para o
desenvolvimento do agronegócio cearense em 2022.
Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Maia Júnior destaca qualidades do Ceará para atração de
investimentos em Energias Renováveis
Em reunião virtual com Câmara de Comercio Brasil-Itália ( 30 de março),
que tratava de possíveis investimentos em energias renováveis, o secretário
do desenvolvimento econômico e trabalho, Maia Júnior, destacou o potencial
do Ceará para produção de energias renováveis, principalmente em relação a
hidrogênio verde.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Condel aprova novo prazo para deﬁnir delimitação
do semiárido brasileiro
O Comitê Técnico do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) realizou, na última quinta-feira (24),
a sua 29ª reunião para deliberar sobre um novo prazo para que os estados
que compõem a região do semiárido possam apresentar argumentos sobre a
retirada ou inclusão de municípios da área de atuação da Sudene. No ﬁnal de
2021, o Conselho havia aprovado a Resolução nº 150/2021, que altera a
delimitação da região semiárida, aumentando de 1.262 para 1.427
municípios.
Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Ceará cria mais de 8 mil empregos em fevereiro
Em fevereiro, o Ceará registrou crescimento nos empregos gerados,
alcançando um saldo positivo de 8.047 novos postos de trabalho. Os dados são
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do
Trabalho e Previdência, e foram divulgados nesta terça-feira (29).
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Junta Comercial lança Empresa Mais Simples.
Sistema integra dez órgãos públicos para registro
empresarial gratuito e uniﬁcado
Após oito meses de desenvolvimento e mobilização pela Junta Comercial
do Ceará (Jucec), a plataforma Empresa Mais Simples entra em operação no
Estado. O sistema visa desburocratizar e desonerar a constituição de empresas
de baixo risco, aquelas cujos serviços não oferecem risco ambiental, sanitário e
urbano de grande impacto.
Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.
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