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ZPE Ceará fecha setembro com 
alta de 13,2% na movimentação de cargas
 Mesmo diante da crise econômica 
global desencadeada pela pandemia da 
Covid-19, a Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) do Ceará, empresa 
subsidiária do Complexo do Pecém, fechou 
setembro com alta de 13,2% na sua 
movimentação de cargas, ante o mesmo 
período do ano passado. Ao todo, 949.274 
toneladas passaram pelos gates da ZPE 
cearense ao longo do mês.
 Entre as principais mercadorias que 
passaram pela ZPE Ceará em setembro, o 
maior destaque foi o minério de ferro, com 
342.627 toneladas movimentadas, número 
17,4% superior aos 291.712 registrados no 
mesmo mês de 2019. Além disso, a 
movimentação de carvão mineral também 
avançou e atingiu 225.397 toneladas, 80 mil 
toneladas a mais do que em setembro do 
ano passado.
 “É gratificante constatar que, mesmo 
em um ano atípico, com todo o impacto 
econômico da pandemia, conseguimos 
prosperar e seguir contribuindo para o 
desenvolvimento econômico do Estado”, 
destaca a diretora de operações da ZPE 
Ceará, Andréa Freitas. “Não deixamos de 
operar um único dia” completa.
 Única Zona de Processamento de 
Exportação autorizada a operar em 
território brasileiro, a ZPE Ceará também 
registrou aumento na movimentação de 
cargas no terceiro trimestre deste ano. Isso 
porque, mesmo com os desafios gerados 
pela crise, 3,03 milhões de toneladas 
passaram pela empresa entre julho e 
setembro, número 5,1% superior aos 2,88 
milhões de igual período de 2019. 

Fonte: Complexo do Pecém
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 Ao todo, no acumulado de janeiro a setembro deste ano, a ZPE Ceará já 
movimentou 8,41 milhões de toneladas, incluindo mais de 3 milhões de 
toneladas em minério de ferro e mais de 2 milhões de toneladas em placas de 
aço, que são produzidas pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).

Principais destinos

Entre os principais destinos das mercadorias produzidas pela ZPE Ceará, o 
grande destaque de setembro foi a China, para onde foram destinadas 86.718 
toneladas. Estados Unidos (26,8 mil t) e Bélgica (7,4 mil t) também receberam 
produtos processados na empresa, que faz o escoamento via Porto do Pecém.

De janeiro a setembro, mais de 1,8 milhão de toneladas foram exportadas pela 
ZPE Ceará. Desse volume, 706,1 mil foi destinado aos Estados Unidos, 401,3 
mil à China e outros 188,4 mil deixaram o Ceará com destino ao Canadá.
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 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), órgão vinculado 
a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), inicia 
nesta quinta-feira (08) o processo de Recebimento Itinerantes de 
Embalagens Vazias de Agrotóxicos (RIs). A ação prossegue até o dia 10 de 
dezembro e passará por mais 13 municípios localizados nas regiões mais 
produtoras do Estado. O primeiro a receber a ação será Mauriti, no Cariri, de 
8h  às 11h30, no Parque de Exposição Agropecuário. 
 O RIs são realizados anualmente com o objetivo de contribuir com o 
agricultores para que os mesmos cumpram com suas responsabilidades no 
Sistema Campo Limpo (logística reversa no campo). "A ação possibilita que 
os pequenos produtores possam devolver as embalagens vazias de 
agrotóxicos em regiões onde os pequenos volumes de embalagens não 
justificam a instalação de unidades e recebimento", explica a presidente da 
Adagri, Vilma Freire.
 Para realizar a entrega o agricultor precisa seguir as orientações: lavar 
a embalagem conforme as orientações do fabricante, inutilizar o recipiente, 
separar as tampas e colocar os intens em seus devidos sacos de 
armazenamento para a correta devolução. 
 Os Recebimentos Itinerantes (RIs) são realizados por meio das 
parcerias entre a Adagri e a Associação do Comércio Agropecuário do Ceará 
(Acace), Associação do Comércio Agropecuário do Semiárido (Acasa), 
Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV) e as 
prefeituras municipais.

Confira abaixo o calendário com os próximos municípios.

 A produção de queijo muçarela no Ceará acaba de ganhar um novo 
estímulo para elevar os números do setor. Uma medida com benefícios 
fiscais para a indústria local foi anunciada pelo Governo do Ceará na última 
quarta-feira (30), por meio do decreto 33.753, publicado no Diário Oficial 
do Estado. A decisão prevê o fortalecimento do segmento, atração de 
novas indústrias e a geração de novos empregos.
 Conforme o decreto, os estados de Alagoas e da Bahia já concedem 
crédito presumido ao estabelecimento industrial na saída interna ou 
interestadual de produtos derivados do leite. Sendo assim, o Governo do 
Ceará consolida e regulamenta a legislação do Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Clique aqui para ler a notícia completa.

 O agronegócio do Ceará continua colhendo surpreendentes 
resultados. Uma comitiva da Secretaria Executiva do Agronegócio, da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), esteve na 
Chapada do Apodi para acompanhar mais uma colheita de trigo, cultura que 
até então nunca havia sido plantada no Ceará.
 O secretário executivo do Agronegócio da Sedet , Sílvio Carlos Ribeiro, 
acompanhado dos engenheiros agrônomos da Sedet, Aguiar Beltrão, 
Sérgio Baima e Vandemberk Rocha,  visitou a Fazenda Macacos, em 
Limoeiro do Norte, onde acontece a colheita de 2 variedades de trigo. A 
experiência de cultivo é resultado de uma parceria da Santa Lúcia 
Alimentos, do empresário Alexandre Sales, e Agrícola Famosa, tradicional 
produtora e exportadora de melão, do empresário Luiz Roberto Barcelos.
 A expectativa dessa colheita na Chapada do Apodi é de 5 toneladas 
por hectare, o que representa,  segundo os técnicos,  uma excelente 
produtividade.  “Fomos convidados para observar a segunda colheita de 
trigo no Estado do Ceará. A primeira colheita, da cultivar BRS 264 
desenvolvida pela Embrapa, já rendeu excelentes resultados. E ontem o 
sucesso se repetiu com duas outras cultivares”, revelou o secretário Sílvio 
Carlos.

Segunda colheita de trigo no Ceará é acompanhada 
por técnicos da Sedet

Adagri registra o recebimento de embalagem de 
sementes não encomendada oriunda do exterior

Município de Palhano deve receber certificado para 
exportação de melão e melancia para os EUA

Adagri inicia os Recebimentos Itinerantes de 
Embalagens Vazias de Agrotóxico no Ceará (RIs)

Governo do Ceará concede incentivos para produção 
de queijo muçarela

Fonte: Adagri

Clique aqui para ler a notícia completa.
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 Nos últimos dias 28 a 29 a Agência de Defesa Agropecuária do Estado 
do Ceará (Adagri), vinculada a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho do Ceará (Sedet) recebeu a auditoria do Serviço de Inspeção de 
Saúde Animal e Vegetal do Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (APHIS/USDA), para reconhecimento do município de Palhano, no 
Vale do Jaguaribe, como área livre de moscas das frutas Anastrepha 
grandis. Com a certificação o município poderá exportar frutas 
cucurbitáceas para Estados Unidos.
 “A manutenção da Área Livre é uma das vitrines do Programas 
Fitossanitários no Estado do Ceará. Essa auditoria vai contribuir para o 
reconhecimento do município de Palhano como potencial porta de saída 
para ampliação das exportações de melão e melancia para Estados Unidos”, 
explica a diretora de prevenção da Adagri, Neilliane Borges. Durante a visita 
ela apresentou aos membros da comitiva a Área Livre de Praga de Moscas 
das Frutas (ALP). Eles também realizaram visita ao campo de Palhano, onde 
verificaram o processo de monitoramento executado pela Agência em 
parceria com a Universidade Vale do Jaguaribe (Univale).
 A comitiva também visitou outros municípios da Região envolvidos no 
Programas Fitossanitários no Estado do Ceará. Em Quixeré eles conheceram 
a propriedade da Terra Santa, para verificar o processo de certificação na 
área de produção e parking house. Já em Limoeiro do Norte visitaram o 
Laboratório do Instituto Federal do Ceará (IFCE), onde verificaram o 
processo de triagem e identificação das moscas das frutas coletadas nas 
áreas de produção.
 No Litoral Leste do Estado, eles visitaram o município de Aracati, onde 
realizaram auditoria na Barreira Fitossanitária da Adagri. A última visita foi 
à empresa agrícola em Icapuí, para auditar o processo de certificação e 
packing house fiscalizados pela Agência.
 Além dos auditores do APHIS estavam na comitiva técnicos da Adagri, 
representantes da Embaixada Americana, do Ministério da Agricultura e 
Pecuária (Mapa) e técnicos da Univale e IFCE.

 A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) 
registrou no último dia 29 o primeiro caso de recebimento de embalagem de 
sementes não solicitadas no Ceará. No Ceará, a embalagem originada do 
exterior, chegou como encomenda a uma moradora do município de 
Pacajus, na Região Metropolitana (RMF). Segundo ela a encomenda não foi 
solicitada e por ter conhecimento dos casos que vem acontecendo em todo 
o Brasil entregou o pacote na Adagri.
 O gerente da Adagri reforça que esse é o procedimento correto em 
caso de recebimento – não abrir o pacote ou mesmo descartá-lo e nem 
plantar as sementes – já que existe um grande risco em receber qualquer 
material vegetal em seu domicílio sem ter sido solicitado. “Como essas 
sementes não passaram por nenhum processo de inspeção, não tem como 
garantir que elas não estejam veiculando pragas e doenças de importância 
agrícola ainda não presentes em nosso País”, explica a Diretora de 
Prevenção da Adagri, Neiliane Borges.
 A Adagri orienta que o destinatário ao receber esse tipo de material 
sem ter solicitado, principalmente de origem desconhecida, acione de 
imediato a Adagri por meio do telefone (85) 3101.2500, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Ceará (MAPA) (85) 3455 9201 ou 
a secretaria da agricultura do seu município.

Fonte: Adagri
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Fonte: Governo do Ceará

Os números do Observatório Jucec, dos serviços 
realizados na segunda-feira (05/10), apresentam 378 
novas empresas abertas no Ceará. A publicação diária 
também mostra o quantitativo de certidões, livros e 

processos analisados, além de atendimentos concluídos 
pelo Fale Jucec.

 O governador do Ceará, Camilo Santana, confirmou na última 
sexta-feira (2) a renovação do decreto estadual relativo à pandemia do 
coronavírus, decidido após reunião virtual com o comitê formado por 
profissionais de saúde, presidentes do Tribunal de Justiça e Assembleia 
Legislativa, e Ministério Público Estadual e Federal.
 O governador do Ceará informou que os relatórios elaborados pelas 
equipes de saúde apontam queda contínua no número de casos no Estado, 
e que o comitê segue avaliando demandas dos setores ainda não incluídos 
no plano de retomada da economia.
 Seguindo os mesmo protocolos e autorizações sanitárias 
estabelecidas anteriormente, com novos espaços e atividades autorizadas 
a funcionar, Camilo Santana lembrou da importância do cumprimento dos 
protocolos de saúde e alertou que a fiscalização será intensificada.

Clique aqui para visualizar o Decreto 33.756.

Decreto estadual reforça fiscalização e estabelecimentos 
reincidentes serão fechados

Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária 
Estadual são alguns dos órgãos parceiros dos municípios no apoio 

à fiscalizações

 A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), por meio da Célula de 
Desenvolvimento de Pessoas (Cedep), promoveu, na última quarta-feira 
(30/09), mais uma edição do Conecte-se Online, desta vez sobre 
empreendedorismo e microcrédito. Participaram do debate a subsecretária 
de Empreendedorismo e Pequenas e Médias Empresas do estado de São 
Paulo, Jandaraci Araújo; a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba; o 
secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior; e a 
secretária executiva de Gestão e Planejamento Interno da Sefaz, Sandra 
Machado.
 A secretária Fernanda Pacobahyba abriu o encontro destacando a 
importância de empreender em cenários desfavoráveis. “Estamos vivendo 
um momento de crise em que a gente precisa ser muito criativo para 
enfrentar as adversidades. O contexto político também é de bastante 
indefinição e bem conflituoso, mas eu tenho certeza que é colhendo boas 
ideias que a gente tem como prosperar, vencer e superar tudo isso”, 
afirmou.
 O secretário Maia Júnior ressaltou a parceria entre a Sefaz e a Sedet 
para aprimorar o desenvolvimento do Ceará e disse que o encontro 
permitiu a troca de experiências e conhecimentos sobre as políticas de 
microcrédito, que, segundo ele, são fundamentais para a geração de 
empregos e produção de riquezas.“Tem um ditado que diz que é melhor o 
dinheiro pouco na mão de muitos, do que dinheiro muito na mão de poucos. 
Você reparte melhor esse processo”, comentou, informando que as micro e 
pequenas empresas representam 98% dos negócios no Estado e são 
responsáveis por 46% dos empregos.
 Jandaraci Araújo compartilhou as ações bem sucedidas do 
Empreender Rápido, programa do Governo de São Paulo que oferece 
qualificação empreendedora e técnica, além de acesso ao microcrédito. 
Segundo ela, o objetivo do programa, que reúne toda a rede de fomento ao 
empreendedorismo de São Paulo, é liberar crédito de forma rápida para que 
o empreendedor abra ou amplie o negócio.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) apresenta sua nova 
marca, que dialoga com o momento vivenciado pela Autarquia de 
transformação digital. Fruto de investimentos em tecnologias, parcerias e 
ações inovadoras, essa mudança tornou a Jucec 100% digital, mais 
transparente e integrada aos demais órgãos responsáveis pela 
formalização de negócios. 
 Além disso, a Junta do Ceará também executa a gestão do Projeto 
Empreendedor Digital, em parceria com o Sebrae Nacional e outras 9 juntas 
comerciais, e está sempre buscando inovações e tecnologia para aprimorar 
os serviços prestados ao cidadão. Essas ações colocam a Autarquia em um 
novo patamar, como um dos agentes protagonistas do desenvolvimento 
econômico do estado do Ceará. 
 A nova logo representa uma impressão digital, formada pelas letras J 
e C (Junta Comercial Ceará), o que nos remete ao atual modelo de registro 
empresarial e à tecnologia, segurança jurídica e acessibilidade que permeia 
os serviços realizados pela Jucec. Além disso, a marca também está 
alinhada ao padrão das vinculadas do Sistema Sedet - Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho.  

 Criada em 2 julho de 2004, a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará 
(Adagri), vinculada a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet), trabalha há 16 anos com a missão de garantir a saúde animal, 
vegetal e a qualidade dos produtos agropecuários e agroindustriais do 
Ceará. Neste ano a Agência, que é referência nacional e internacional na 
promoção da defesa agropecuária, lança uma nova identidade visual. 
 O novo símbolo mostra o cuidado com o Ceará. A evolução dele 
permite várias leituras e significados, como as mãos que cuidam, que 
fiscalizam, que propiciam a sanidade dos rebanhos e dos vegetais. As linhas 
da nova logomarca remetem a terra cultivada, ao agronegócio e sua 
diversidade de atividades reforçando a identidade da marca.

Nova identidade visual da Jucec marca transformação 
digital vivenciada pela Autarquia

Referência na promoção da defesa agropecuária, a 
Adagri lança nova logomarca 

Conecte-se Online debate empreendedorismo 
e microcrédito

Essa transformação coloca a Junta Comercial em um novo 
patamar, como um dos agentes protagonistas 

do desenvolvimento econômico do estado 

Fonte: Sefaz

Fonte: Jucec

Fonte: Adagri

https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/10/Decreto-33.756-03-de-outubro.pdf
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/10/02/conecte-se-online-debate-empreendedorismo-e-microcredito/
https://www.youtube.com/sedetceara


 No período de 2 de março a 25 de setembro, o IDT/SINE atendeu 
272.095 trabalhadores em sua rede de unidades, de acordo com os dados 
da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra do Ministério da 
Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do órgão. Os números da 
última semana demonstram uma elevação de 7% nos atendimentos, se 
comparados aos registrados na semana anterior.
 Os atendimentos presenciais permanecem ocorrendo somente por 
meio de agendamento prévio, observando os protocolos de segurança 
orientados pela pasta da saúde, em prevenção contra o contágio da 
Covid-19. Com o avanço do plano de retomada das atividades econômicas 
no estado, o IDT/SINE já conta com a quase totalidade das suas unidades 
realizando atendimento presencial. Em Fortaleza, os trabalhadores podem 
agendar seu atendimento para as Unidades Benfica, Centro, Papicu, 
Messejana e Antônio Bezerra. No interior do estado, as Unidades reabertas 
para ofertar os serviços são as de Pecém, Eusébio, Maracanaú, Horizonte, 
Itapipoca, Aracati, Limoeiro do Norte, Sobral, Iguatu, Crateús, Quixadá e 
Tianguá. Apenas o posto de Juazeiro do Norte ainda opera em ambiente 
virtual.

 De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação de 
Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, entre os dias de 2 de 
março a 25 de setembro, a rede de atendimento do IDT/SINE respondeu pela 
captação de 25.278 vagas nas empresas clientes da rede. Se comparados 
aos resultados da semana anterior, a captação de vagas do período supera 
em 7% os resultados da semana anterior, ensejando uma reação do 
mercado diante da retomada das atividades promovidas pelo Governo do 
Estado do Ceará.  
 Mesmo com mais de 90% das Unidades já atendendo presencialmente, 
o IDT mantém a disposição das empresas o acesso aos serviços por meio de 
plataformas digitais, como os portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, 
afora outros serviços que são realizados remotamente, sempre na intenção 
de melhor contribuir e atender bem à população neste momento delicado 
de pandemia.

 O dia cinco de outubro é o Dia Nacional da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. A data pode ser comemorada já que, este ano, houve 
crescimento desse tipo de negócios no Ceará.  O número de novas Micro e 
Pequenas Empresas (MPEs) registradas no Estado cresceu 5,89% em 2020, 
de acordo com os dados da Junta Comercial do Estado do Ceará, autarquia 
vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. 
 De janeiro a setembro deste ano, foram registradas 9.178 empresas 
com porte de microempresa ou empresa de pequeno porte. Em 2019, nos 
mesmo meses, foram contabilizadas 8.667 inscrições. 
 Ainda de acordo com a Jucec, somente no mês de setembro deste ano, 
1.332 novas MPEs foram abertas, contra 1.039 registros no mesmo período 
de 2019, o que representa aumento de 28,2% no quantitativo de aberturas 
de pequenas empresas no estado. 
 Em relação aos Microempreendedores Individuais (MEI), foram 55.471 
inscritos de janeiro a setembro de 2020, com percentual de aumento de 
0,57%, considerando que nos mesmos meses do ano passado foram 
abertos 55.155 MEIs. Somente em setembro, os MEIs alcançaram aumento 
de 9,06%, em relação a setembro de 2019, pois foram abertos 7.306 
microempreendedores em setembro deste ano, ante a 6.699 no mesmo mês 
do ano anterior, segundo a Junta Comercial do Ceará.
 Segundo dados do Ministério da Economia, da Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS, esses empreendimentos são a base da 
economia brasileira, pois correspondem a 98% do universo empresarial do 
país e são responsáveis por 27% de tudo o que é produzido. Além disso, 
ainda segundo a RAIS, este segmento gera 52% dos em empregos do Brasil 
e 40% da massa salarial.
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Fonte: IDT

Fonte: IDT

Fonte: IDT

“O Projovem me deu uma nova esperança de vida. Eu não conseguia mais 
estudar, e assim, eu ingressei no ensino médio. Hoje eu tenho o meu 
certificado nas mãos e estou caminhando para a universidade, batalhando 
e querendo mais e mais estudar. O ProJovem mudou totalmente a minha 
vida”. Histórias como a de Marlieuda da Silva, do Distrito de Sítios Novos, em 
Caucaia, são comuns entre participantes do Projovem Campo Saberes da 
Terra.
 A 4ª edição do Programa de Elevação de Escolaridade no Estado do 
Ceará, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT/SINE, realizou 
entre os dias 29 setembro a 2 de outubro em Fortaleza, a última formação 
continuada do Projovem Campo Saberes da Terra. Além de professores e 
alunos, a abertura do evento contou com a participação do presidente do 
IDT, Gilvan Mendes, do Secretário do Desenvolvimento Agrário (SDA), 
Diassis Diniz e de representantes da Fundação para o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Fundetec), Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST), Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraece). O evento 
homenageou instituições e personalidades de destaque em sua execução 
no Ceará, como o IDT através do presidente Gilvan Mendes e da equipe 
técnica do programa, a SDA, o MST, a Fundetec, a Fetraece e a 
Coordenadoria de Juventude do Gabinete do Governador, atuante à época 
da implantação do programa no Estado.
 O Programa, destinado a jovens agricultores familiares, com idade 
entre 18 e 29 anos, excluídos da escolarização, tem como princípio básico, 
a reintegração do seu público alvo ao processo educacional, elevando a sua 
escolaridade e promovendo a sua formação social e qualificação 
profissional, pelo método Paulo Freire. Iniciado em 2005 através da 
Secretaria Nacional de Juventude e Ministério da Educação, o programa 
teve início no Ceará em 2009, através do IDT/SINE, em cuja trajetória de 
desenvolvimento do programa atendeu a 121 municípios, capacitando 
42.630 educandos no Projovem Campo, sendo 32.650 jovens nas 
comunidades urbanas e 9.980 nas comunidades rurais e assentamentos. 
Na edição especial de 2018 a 2020, o Programa atendeu 480 jovens dos 
municípios de Barreira, Caucaia, Guaiuba, Icapuí, Jaguaruana, Palhano e 
Pindoretama.

 Em agosto de 2020, o Ceará gerou 12.220 empregos celetistas, 
decorrente das 33.795 admissões e 21.575 demissões realizadas em todo o 
Estado. O dado representa o sexto maior saldo do país e o segundo melhor 
do Nordeste. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) e foram divulgados na quarta-feira (30/9), pelo 
Ministério da Economia.
 Este comportamento foi proveniente da expansão do emprego em 
todos os setores, destacando-se principalmente a indústria de 
transformação (4.343), os serviços (2.869) e a construção civil (2.740).
 “Com as medidas implantadas pelo Governo do Estado e a retomada 
gradual da economia cearense, voltamos a registrar resultados positivos na 
geração de postos de trabalho, sinalizando que estamos no caminho certo 
para vencer as adversidades dos últimos meses de pandemia”, destaca o 
presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Gilvan 
Mendes.

IDT encerra Projovem Campo com mais de 42,6 mil 
alunos beneficiados

Os resultados alcançados revelam que o IDT fez a melhor 
execução do programa em nível Nacional

Ceará registra 12,2 mil empregos gerados no 
mês de agosto 

Dia Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
é comemorado com crescimento de novos 

negócios no Ceará 

IDT/SINE:  272 mil trabalhadores atendidos entre 
março a setembro

25,2 mil oportunidades de emprego captadas
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Clique aqui para ler a notícia completa.

Fonte: IDT

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/10/05/dia-nacional-da-microempresa-e-empresa-de-pequeno-porte-e-comemorado-com-crescimento-de-novos-negocios-no-ceara/
http://www.idt.org.br/
https://gov.br/trabalho
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