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Exportação do mel cearense cresce 
35% em 2020

Em pleno ano de pandemia, a produção de 
mel no Ceará cresceu 20%

 Na contramão de muitas culturas 
afetadas durante a pandemia do coronavírus 
que o mundo todo enfrenta, a produção de mel 
no Ceará segue o sentido inverso, com um 
aumento de cerca de 20% na safra deste ano 
quando comparada a de 2019. Enquanto no 
ano passado os apicultores cearenses 
colheram cerca de 2.700 toneladas, este ano a 
colheita deve chegar a 3.500 toneladas. As 
exportações seguiram a mesma tendência e 
cresceram 35% de janeiro a setembro de 2020, 
comparado ao mesmo período do 2019.
 O secretário executivo do Agronegócio da 
Sedet, Sílvio Carlos Ribeiro, afirma que o mel e 
as frutas foram os destaques das exportações 
do agronegócio cearense. “O crescimento das 
vendas do mel produzido aqui para o exterior 
foi uma boa surpresa, que pode ser explicada 
pela busca da população por uma alimentação 
mais saudável”, declarou o secretário.
 O setor produtivo também comemora o 
aumento na demanda de mel, o que favoreceu 
o aumento do preço do quilo do produto, 
passando de R$ 4,50 em maio de 2019 para os 
atuais R$ 8,00. “O valor de venda do quilo do 
mel pode chegar até R$ 9,00 devido a alta 
procura nesse período onde as pessoas 
buscam alternativas naturais que fortalecem o 
sistema imunológico”, comemora o presidente 
da Federação da Apicultura do Ceará (Face), 
Irineu Fonseca. “As chuvas registradas no 
primeiro semestre deste ano foram bem 
melhores que nos últimos seis anos quando a 
produção foi duramente afetada pela 
estiagem”, explica o presidente.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Fonte: Sedet
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Emergência em Saúde.
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Fonte: Sedet

Fonte: Complexo do Pecém

 O desembarque e o embarque simultâneos de dois tipos de cargas 
foram finalizados com sucesso na última sexta sexta-feira (09) num dos 
berços do Terminal Portuário cearense.
 O navio SFL DEE, com bandeira de Hong Kong, atracado no berço 6 do 
Terminal Portuário do Pecém, passou por uma operação diferente do 
habitual. A embarcação movimentou, simultaneamente, dois tipos de 
cargas nessa que já é considerada uma operação inédita.
 Ao mesmo tempo foram descarregadas 21.600 toneladas de bobinas 
de aço, procedentes do Porto de Vitória, e embarcadas 28.700 toneladas de 
placas de aço, que seguirão para o Terminal Marítimo de Cubatão (SP). Na 
operação foram utilizados guindaste de bordo para descarga de bobinas e 
guindaste de terra (MHC) para embarque de placas.

Clique aqui para acessar a reportagem completa.

 Entre os meses de julho e agosto, a produção industrial do Ceará teve 
alta de 5,7%, superando o resultado nacional de 3,2%. Os dados são da 
Pesquisa Mensal da indústria do IBGE. Para o secretário do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, a pesquisa 
revela claros sinais de recuperação, pois o Ceará retomou as posições pré 
pandemia. “O Ceará não só terminou o ano de 2019 com boa taxa de 
crescimento, alcançou o dobro do Brasil, como também estava tendo bons 
resultados na economia nos meses de janeiro e fevereiro”, lembrou Maia 
Júnior.
 A pesquisa do IBGE revela ainda que, se comparado ao mesmo período 
do ano passado, a produção industrial cearense avançou 5,3% em agosto 
de 2020. “Esses números nos dão ânimo pois sinalizam que temos um bom 
restante do ano. Não só pelos números da produção industrial como 
também o destaque na geração de empregos, revelado pelo Caged, e o 
saldo positivo de abertura de empresas no ano de 2020, o crescimento do 
consumo de energia”, revelou o secretário.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Produção industrial do Ceará tem alta de 5,7% 
e supera média nacional

Adagri inicia fiscalização do Vazio Sanitário do Algodão

Operação simultânea inédita é concluída 
no Porto do Pecém

 A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), órgão 
vinculado a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), 
inciou nesta segunda-feira (05) o processo de fiscalização do Vazio 
Sanitário do Algodão nos campos de produção na região do Cariri. A 
operação, batizada de operação Anthonomus, inspirada no nome científico 
do inseto Anthonomus grandis, fiscalizará os campos de produção de 
algodão nos principais municípios, com destaque para Barbalha, Brejo 
Santo, Mauriti, Milagres e Missão Velha,  e também em menor escala os 
municípios de Antonina do Norte, Assaré, Aurora, Penaforte, Potengi, e 
Tarrafas.
 Segundo o coordenador da operação e supervisor da Regional Cariri da 
Adagri, José de Oliveira Santos, foram montadas quatro equipes com seis 
Fiscais Engenheiros Agrônomos e dois Agentes de Defesa Agropecuária, 
oriundos das Regionais da Adagri no Cariri, Inhamuns, Vale do Jaguaribe e 
Metropolitana. “A adoção do Vazio Sanitário pelos produtores não tem 
havido resistência, fato constatado em campo, a exemplo do produtor 
Alexandre Feitosa na Fazenda Mandacaru, no município de Penaforte, que já 
realizou o eliminou os restos culturais nos seus campos de produção”, relata 
o coordenador.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Rodadas Virtuais de Negócios da Moda e Energia 
serão em novembro

A Rodada Virtual de Negócios da Moda será a primeira, 
no dias 05 e 06 de novembro 

Clique aqui para ler a notícia completa com os Regulamentos e links para 
inscrições. 

Fonte: Sedet

 A Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), em parceria com a 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), divulgou a 
data de mais uma Rodada Virtual de Negócios. Com a temática Moda, a 
Rodada Virtual acontecerá nos dias 05 e 06 de novembro.
 Os interessados em participar já podem baixar o Regulamento  nº 
02/2020,referente a Rodada Virtual de Negócios do setor da Moda, como 
também preencher a ficha de inscrição.
 A Adece e Sedet realizarão cinco Rodadas Virtuais até o fim do ano de 
2020. Além do setor de Moda, outra Rodada com a temática voltada para o 
segmento de Energia, também será em novembro, nos dias 18 e 19. Em 
breve a Sedet divulgará as datas das demais Rodadas Virtuais deste ano.

Fonte: Adagri

Vaquejadas podem ser realizadas nas Regiões de Saúde de 
Fortaleza, Litoral Leste/Jaguaribe, Sertão Central e Norte
 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), órgão vinculado 
a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), reforça o 
cumprimento da realização de eventos esportivos agropecuários, como as 
vaquejadas, conforme o Decreto Nº33.756, de 03 de outubro de 2020. 
Segundo o documento, o município de Fortaleza e os 43 municípios que 
compõe a Região de Saúde de Fortaleza estão aptos a realizarem eventos 
esportivos com até 300 (trezentas) pessoas (praticantes) em ambientes 
abertos, sendo vedada a presença de público.
 A realização deve ser precedida de autorização Adagri, sendo exigido 
também o atendimento a todas as regras sanitárias específicas para cada 
evento a serem definidas e publicadas no “site”, da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), após homologação da 
Sesa.
 Já nos municípios integrantes das Regiões de Saúde 3 (Litoral 
Leste/Jaguaribe), 4 (Sertão Central) e 5 (Norte) está liberada a realização de 
pequenos eventos, incluindo eventos agropecuários, com até 100 pessoas. 
Conforme orientações dispostas no Decreto 33.737, de 12 de setembro de 
2020.

Clique aqui e confira os munícipios que compõe as Regiões de Saúde.

Fonte: Adagri

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/10/09/operacao-simultanea-inedita-e-concluida-no-porto-do-pecem/
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https://www.sedet.ce.gov.br/2020/10/08/adagri-inicia-fiscalizacao-do-vazio-sanitario-do-algodao/
https://www.adagri.ce.gov.br/2020/10/08/vaquejadas-podem-ser-realizadas-com-ate-300-praticantes-na-regiao-de-saude-de-fortaleza/


A Sedet também 
está no YouTube.

Acesse e se 
inscreva no canal!

Fonte: Sedet

O Observatório Jucec apresenta o quantitativo dos 
serviços realizados pela Junta Comercial do Estado do 

ceará, Autarquia vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho. A publicação 

diária mostra os dados de processos e livros analisados, 
certidões emitidas, atendimento realizados e o número 

de novas empresas abertas no dia 13 de outubro.

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) 
prorrogou, até o dia 21 de outubro, o prazo para o recebimento de proposta 
de problemas que afetam a competitividade de setores priorizados das 
regiões de planejamento do Ciclo 1 do Programa Clusters Econômicos de 
Inovação. Para cada um dos 19 clusters, serão selecionados até 3 
problemas prioritários e até 2 pesquisadores de instituições de ciência e 
tecnologia de sua região. Estes pesquisadores irão mentorear startups 
para o desenvolvimento de soluções, produtos e serviços que venham a 
neutralizar tais problemas prioritários. 
 Os interessados devem enviar os problemas seguindo um modelo de 
apresentação, disponibilizado no link que pode ser acessado clicando aqui.

Clique aqui para ler a reportagem completa.  

 Neste mês de outubro, a Sedet aderiu à campanha do Outubro Rosa, 
uma conscientização que tem como objetivo alertar a sociedade sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e 
mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.
 Uma das ações adotadas pela Sedet foi a SEXTA-FEIRA CASUAL ROSA,  
onde convidamos os colaboradores a usarem roupa cor de rosa, em todas 
as sextas-feiras do mês. 

Sedet prorroga prazo para recebimento de problemas do 
Programa Clusters Econômicos de Inovação 

Os problemas devem ser enviados seguindo um modelo de 
apresentação, até o dia 21 de outubro

 Na manhã a última sexta-feira (09), servidores e colaboradores da 
Sedet foram testados para a Covid-19. A ação, em parceria com a Secretaria 
da Saúde do Ceará, se repetirá na próxima sexta-feira (16), já que a Sedet 
ainda está funcionando em sistema de rodízio. 

Servidores e Colaboradores aderem à Campanha 
Outubro Rosa na Sedet

Colaboradores da Sedet fazem teste rápido para Covid-19

Fonte: Sedet

Fonte: Sedet

https://drive.google.com/drive/folders/1466F3PPpf1NZFT8w6KhIKW4Bs2WbCuw9
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/10/13/sedet-prorroga-prazo-para-recebimento-de-problemas-do-programa-clusters-economicos-de-inovacao/
https://www.youtube.com/sedetceara


 De acordo com informações da Base de Gestão da Intermediação de Mão 
de Obra do Ministério da Economia (BGIMO), e fontes próprias de registro, no 
período de 2 de março a 2 de outubro, o IDT/SINE atendeu a 287.273 
trabalhadores em sua rede de unidades. Os números da última semana indicam 
um crescimento de 4% dos atendimentos, se comparados aos registrados na 
semana anterior. 
 Com o plano de retomada das atividades econômicas no estado, o 
IDT/SINE já conta com a quase totalidade das suas unidades operando 
normalmente. Os atendimentos presenciais permanecem ocorrendo somente 
por meio de agendamento prévio, observando os protocolos de segurança 
orientados pela pasta da saúde para a prevenção contra o contágio da 
Covid-19. Em Fortaleza, os trabalhadores podem agendar seu atendimento nas 
unidades do Centro, Benfica e Papicu através no portal www.idt.org.br. Para as 
Unidades de Messejana e Antônio Bezerra, que funcionam nos Vapt Vupt, o 
agendamento deve ser realizado por meio do portal da Secretaria de Proteção 
Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), acessando o link: 
http://vaptvupt.sps.ce.gov.br/agendamento/#/home. 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.

 Segundo dados da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra 
(BGIMO), do Ministério da Economia, entre os dias de 2 de março a 2 de 
outubro, a Rede de Atendimento do IDT/SINE respondeu pela captação de 
26.918 vagas nas empresas clientes da rede. Apesar dos números 
sinalizarem para uma reação do mercado diante do momento difícil no 
enfrentamento da pandemia da COVID-19, a oferta de vagas da última 
semana demonstrou uma redução de 12% em relação à semana anterior. 
Percebe-se, entretanto, que com a retomada gradual das atividades 
econômicas promovidas pelo Governo do Estado do Ceará, se comparados 
aos meses em que o isolamento social foi mais rígido, os indicadores têm 
retornado a um quadro de estabilidade.  
 Para mitigar o quadro de dificuldades atuais, o IDT colocou à disposição 
das empresas, os serviços prestados a estas por meio de plataformas 
digitais, como os portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, afora outros 
serviços que estão sendo realizados remotamente, por meio de 
atendimento telefônico, home office, sempre na intenção de melhor 
contribuir e atender bem às empresas neste momento delicado de 
pandemia.

 Em virtude do crescimento das vendas de final de ano, as vagas 
temporárias para o setor do comércio já estão sendo abertas. Os 
interessados devem procurar as Unidades de Atendimento do IDT/ SINE de 
Fortaleza e Região Metropolitana. Nesta terça-feira (13), estão disponíveis 
cerca de 700 oportunidades para vendedores e os candidatos precisam ter 
ensino médio completo e disponibilidade de horário. As vagas são 
principalmente para Fortaleza, mas também haverá contratações em 
Caucaia, Maracanaú, Maranguape e Eusébio.
 A expectativa do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) é que 
sejam cerca de 3 mil vagas temporárias no Ceará, para o período do final do 
ano, considerando os meses de setembro a dezembro de 2020.

 Na próxima terça-feira (20), às 15h, a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), por meio da Secretaria Executiva do 
Trabalho e Empreendedorismo, promoverá uma live onde serão 
apresentados dados inéditos sobre o Trabalho Informal no Ceará. 
 O estudo foi elaborado em parceria com a as equipes do Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e Junta Comercial do 
Ceará (Jucec). A live terá a participação do Secretário Executivo da Sedet, 
Kennedy Vasconcelos; da presidente da Jucec, Carolina Monteiro; e do 
analista do Ipece, Alexsandre Cavalcante.  
 Após a live, o documento inédito será disponibilizado para a imprensa 
e demais interessados. 
 
Para assistir, clique aqui e selecione o ‘Lembrete’ no nosso canal do 
Youtube.

 Nos dias 14 e 15 de outubro será realizado o evento online ‘Mulheres 
que Movimentam’, que tem o objetivo de destacar a importância do 
empreendedorismo feminino no contexto da retomada da economia. O 
evento promovido pelo Sebrae Ceará, receberá mulheres que se destacam 
como empreendedoras e vão falar sobre negócios de superação, desafios e 
oportunidades, negócios de impactos sociais, superação de crises, entre 
outros temas.
 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por meio da 
Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, apoia esse evento que visa 
contribuir com a capacitação do público feminino que vem se mostrando 
relevante no mundo dos negócios.  
 Dados do Sebrae revelam que no Brasil já são mais de 9 milhões de 
mulheres empreendedoras, que representam 34% dos proprietários de 
negócios no País. 

Inscreva-se no site: mulheresquemovimentam.com.br

Sedet apoia evento online ‘Mulheres que Movimentam’, 
promovido pelo Sebrae Ceará

Fonte: IDT

Fonte: IDT

Fonte: IDT

Detalhes sobre o Trabalho Informal no Ceará serão 
apresentados em Live próxima terça-feira (20)

IDT/SINE está com 700 vagas temporárias para vendedores

Cerca de 290 mil são atendimentos pelo IDT/SINE

26.918 vagas captadas nas empresas
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Clique aqui para ler a notícia completa.

1.640

Fonte: Sedet
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https://www.sedet.ce.gov.br/2020/10/13/idt-sine-esta-com-700-vagas-temporarias-para-vendedores/
https://www.youtube.com/watch?v=Dw9BOMPFHj0
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MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Fiscalização autua abatedouro clandestino de Aves em Fortaleza.

Cadastramento para realização de vacina contra Brucelose 
está disponível no site da Adagri.

Adagri realizou sete blitzes de fiscalização do trânsito 
de animais e vegetais.

https://www.adagri.ce.gov.br/2020/10/13/cadastramento-para-realizacao-de-vacina-contra-brucelose-esta-disponivel-no-site-da-adagri/
https://www.adagri.ce.gov.br/2020/10/09/fiscalizacao-autua-abatedouro-clandestino-de-aves-em-fortaleza/
https://www.adagri.ce.gov.br/2020/10/09/adagri-realizou-sete-bliz-de-fiscalizacao-do-transito-de-animais-e-vegetais/
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