
 Atrair investimentos a partir das vantagens competitivas que o estado do 
Ceará oferece. Esse foi o principal objetivo do Roadshow realizado pela 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), por meio da 
Secretaria Executiva do Agronegócio em Berlim, na última quarta-feira (6). O 
Ceará Agro Show aconteceu dentro da FruitLogística, uma das maiores feiras 
do agronegócio mundial.
 O Secretário Executivo do Agronegócio da Sedet, Sílvio Carlos Ribeiro, 
mostrou as vantagens competitivas do Estado do Ceará para potenciais 
investidores do agronegócio. E também visitou estandes e participou de 
reuniões com diversos empresários que já investem ou pretendem investir no 
Ceará.

Sistema Sedet realiza Roadshow e apresenta vantagens do 
Ceará para investidores, em Berlim

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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 A governadora do Ceará, Izolda Cela, conduziu a primeira reunião de sua 
gestão com o secretariado, na manhã desta segunda-feira (4), no Palácio da 
Abolição, em Fortaleza. O momento com a equipe foi pautado no alinhamento 
para dar continuidade ao planejamento com foco no desenvolvimento e 
melhores serviços para os cearenses.
 A governadora reforçou a importância desse primeiro encontro para dar 
sequência aos programas e ações de Estado. “Seguimos com as equipes 
empenhadas no trabalho. Nós temos uma agenda vigorosa em todas as áreas 
e grandes desafios. Na saúde, por exemplo, esse compromisso está relacionado 
a fazer com o que o atendimento esteja mais perto das pessoas, com mais 
eficiência e acolhimento. Nas áreas essenciais para a vida das pessoas, o 
governo tem um planejamento de ações importantes”, frisou a gestora, 
destacando as áreas de Recursos Hídricos, Segurança Pública, Educação e 
Infraestrutura.

 A implantação do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), do 
Banco do Nordeste, foi formalizada nos municípios de Salitre, Campos Sales e 
Araripe, no Cariri, durante solenidade realizada na última quarta-feira (06), em 
Salitre. O evento contou com a participação do supervisor Regional da Agência 
de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) no Cariri, José de Oliveira (Peti), e do 
agente fiscal do Núcleo Local da Agência de Campos Sales, Fred Cavalcante. “A 
Adagri, através da NL de Campos Sales, será responsável por regularizar o 
cadastro das áreas produtivas na sua plataforma de lavouras explorados”, 
destaca José de Oliveira (Peti).

Governadora do Ceará reúne secretariado e reforça 
compromisso de continuar entregando melhores 

serviços aos cearenses

Adagri e BNB firmam parceria para incentivo a mandiocultura 
dos municípios de Salitre, Campos Sales e Araripe

Fonte: Governo do Ceará
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Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

 A Junta Comercial do Estado do Ceará, em parceria com os órgãos 
responsáveis pelo registro e legalização empresarial, disponibilizou o 
sistema virtual que unifica processos para a emissão de registros e 
licenciamentos necessários para o funcionamento das empresas.
 O município de Sobral é o primeiro a ingressar no Programa, com isso os 
sobralenses poderão abrir suas empresas de baixo risco de forma rápida e 
segura. Todos os órgãos licenciadores e tributários, tanto municipais, como 
estaduais  passam a atuar de forma conjunta para oferecer o serviço online 
de constituição de empresas de baixo risco.

Empresa Mais Simples entra em funcionamento em 
Sobral. Municípios podem solicitar adesão

Fonte: Jucec
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