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Secretário Maia Júnior destaca 
resultados no Desenvolvimento 

Econômico, em reunião virtual com 
dirigentes do Sistema Sedet

 Os excelentes resultados alcançados 
por todo Sistema Sedet, liderado pelo 
secretário do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, Maia Júnior, foram destacados em 
reunião virtual do Comitê Executivo, 
realizada na manhã desta segunda-feira 
(21). “Apesar do ano atípico, o Ceará foi 
destaque no Desenvolvimento Econômico. 
Geramos empregos, recuperamos inclusive 
as vagas perdidas na pandemia ainda no 
mês de outubro; tivemos um saldo positivo 
e maior do que o de 2019 em relação a 
abertura de novas empresas; aprovamos na 
Assembleia importantes leis que, 
certamente, nos trarão benefícios no ano 
que vem”, citou o titular da Sedet.
 Na semana passada, foram aprovadas 
na Assembleia Legislativa 5 leis do Sistema 
Sedet, entre elas a incorporação da Codece 
pela Adece; as mudanças no FDI e 
transformação do Conselho de 
Desenvolvimento Industrial (Cedin) em 
Conselho de Desenvolvimento Econômico 
(Condec); e a criação do Fundo de 
Investimentos do Microcrédito Produtivo do 
Ceará.
 O PIB também foi destaque. Fortaleza, 
se tornou a maior economia do Nordeste, 
superando Salvador, segundo dados do IBGE 
de 2018; e o crescimento de 16,7% do PIB 
trimestral, mostrando a clara recuperação 
econômica cearense em um ano de 
pandemia.
 O titular da Sedet finalizou o último 
encontro do ano com os executivos e 
dirigentes de vinculadas com mais 
agradecimentos, uma mensagem de 
esperança de dias melhores e um ano 
promissor. “Meus agradecimentos são para 
todos que dedicaram esforços para 
cumprimento de metas num ano tão difícil, 
como foi 2020. Desejo um 2021 ainda 
melhor pra todos nós”, avaliou o titular da 
Sedet.

Fonte: Sedet

Fique por dentro das 
medidas adotadas pelo 
Governo do Estado do 
Ceará, desde que foi 

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/04/01/acesse-os-decretos-estaduais-publicados-durante-a-pandemia/
https://integrasus.saude.ce.gov.br/
https://www.sedet.ce.gov.br/
https://www.adagri.ce.gov.br/
https://www.adece.ce.gov.br/
https://www.codece.ce.gov.br/
https://www.complexodopecem.com.br/
https://www.jucec.ce.gov.br/
https://www.zpeceara.ce.gov.br/
http://www.idt.org.br/


 O Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), instrumento do Governo 
do Ceará que contempla benefícios para a instalação de empresas por meio 
de incentivos fiscais, foi reformulado e passa a incorporar novos conceitos 
e processos de atuação já em 2021.
 Nesta quinta-feira (17), a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 
aprovou o Projeto de Lei enviado pelo governador Camilo Santana, 
propondo nova dinâmica para o FDI, cuja principal novidade é a mudança de 
uma economia industrial para outra com olhar voltado a todas as atividades 
econômicas e produtora de riquezas.
 “Vamos olhar a economia com foco nas atividades da agricultura, 
indústria, comércio e serviços, turismo e apoiá-las para a inovação”, 
destaca o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet), Maia Júnior.
 Conforme o secretário, a mudança “é uma evolução necessária para 
um instrumento que cumpriu sua missão, mas precisava se adequar a 
novos cenários”. Ele destaca ainda que o “O FDI foi concebido para a 
indústria, mas hoje, agricultura, comércio e serviços também são muito 
importantes para a economia cearense”, completa.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Mudanças na política de desenvolvimento econômico 
cearense são aprovadas na Assembleia Legislativa

 Na tarde dessa quinta-feira (17), o Conselho de Desenvolvimento Industrial, 
presidido pelo governador Camilo Santana, aprovou 146 pleitos de diversas 
empresas instaladas ou que pretendem vir para o Ceará.
 Vinte e três novos empreendimentos, com previsão de investir R$ 717 
milhões e gerar quase cinco mil empregos no Ceará, assinaram protocolo de 
intenção com o Governo do Estado.
 “Concluímos essa semana com muitas notícias positivas para o 
desenvolvimento econômico. Uma delas é a aprovação dos pleitos na última 
reunião do Cedin, com novas empresas atraídas que nos próximos anos vão gerar 
riqueza pro nosso Ceará,”, avaliou o secretário do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), Maia Júnior.
 Trinta e oito empresas já beneficiadas tiveram deferimento para redução de 
impostos na compra de matéria-prima e outras 31 para importação de máquinas 
e equipamentos. Também foram aprovadas 10 resoluções de benefícios, que 
significa dizer que 10 novos empreendimentos começam a operar no Estado nos 
próximos dois anos.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará fechou com uma expressiva alta de 
16,70% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao segundo trimestre do 
mesmo ano, quando o índice ficou em -13,452%. O resultado representa mais que 
o dobro do índice nacional naquele período, que foi de 7,7%, contra os -9,6% no 
segundo trimestre de 2020. O desempenho cearense mostra que o Estado vem 
apresentando uma recuperação bem acelerada de sua economia – impactada 
negativamente pelo coronavírus (covid-19) -, que inverteu as estimativas de 2019 
para este ano, tanto para o Ceará como para os demais estados brasileiros. E no 
Ceará o setor da Indústria foi o que mais alavancou o PIB, seguido pelo Serviços.
 Para o governador Camilo Santana, um dos motivos para o Ceará conseguir 
bons resultados foi que o Ceará foi o Estado que primeiro conseguiu iniciar a 
retomada da economia em tempos de pandemia. “Retomamos de forma 
planejada, de forma responsável, abrindo aos poucos toda semana, para 
monitorar como estava o avanço da doença”, explicou.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Fonte: Sedet

 Um Projeto de Lei autorizando a incorporação da Companhia de 
Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A. (Codece) pela Agência de 
Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A. (Adece), enviado pelo 
governador Camilo Santana, foi aprovado nesta quinta-feira (17) pela 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A mudança altera as leis Nº 
13.960, de 2007, e Nº 16.710, de 2018.
 A alteração propõe um redesenho da estrutura orgânica estadual 
responsável pela política de fomento econômico, social, turístico e do 
trabalho no Ceará. Além disso, modifica as competências da Adece, que 
assume maior responsabilidade em prol da geração de emprego e renda no 
Estado por meio das grandes, médias, micro e pequenas empresas.
 Com as transformações, a Adece continuará vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e atuando como braço 
executor de suas políticas e diretrizes em concomitante com as secretarias 
executivas.

Projeto de incorporação da Codece pela Adece é aprovado 
na Assembleia Legislativa

Economia cearense reage ao coronavírus e PIB cresce 16,7% no terceiro 
trimestre de 2020

Governo aprova 146 pleitos na última reunião do Cedin do ano
A partir de 2021 o Conselho de Desenvolvimento Industrial (Cedin) passa a ser 

Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Condec)

Fonte: Adece

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), lembra aos 
criadores cearenses que a declaração de vacinação contra a Febre Aftosa 
deve ser realizada até o próximo dia 05 de janeiro. “Para o Ceará alcançar o 
status de Livre de Febre Aftosa sem Vacinação é preciso não só vacinar 
todo o rebanho como fazer a declaração, que é obrigatória”, reforça o 
coordenador da Campanha contra a Febre Aftosa na Adagri, Joaquim 
Sampaio.
 Por conta da Pandemia do novo coronavírus a recomendação é que a 
declaração seja realizada de forma virtual no Portal do Produtor. No site da 
Agência (www.adagri.ce.gov.br) o produtor deve acessar a aba de Serviços 
e clicar no Portal do Produtor.
 Na impossibilidade da declaração ser realizada por meio virtual, o 
produtor pode fazer de forma presencial, em uma das 40 unidades de 
atendimento da Adagri ou nos escritórios dos parceiros: Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), Secretarias 
Municipais de Agricultura e nos escritórios conveniados da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec).
 A segunda etapa de vacinação contra a Febre Aftosa se encerrou no 
último sábado (19). Segundo o último boletim da Adagri, 78,41% do 
rebanho foi vacinado até esta quarta-feira (22).

Sobre a Febre Aftosa

A Febre Aftosa é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus, 
altamente contagiosa que atinge os bovinos, búfalos, ovinos, caprinos e 
suínos. Basta apenas um foco desta doença (uma propriedade atingida) 
para haver restrição ao mercado tanto internacional como nacional, já que 
animais e produtos de origem animal ficam proibidos de serem 
comercializados para países livres ou áreas livres de febre aftosa. E a 
vacinação é a forma mais eficiente, prática e barata de prevenção.

Criadores devem declarar a vacinação contra Febre Aftosa 
até próximo dia 05 de janeiro

Fonte: Sedet

 Um cearense, ex-aluno do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do 
Ceará, obteve a maior média da história dos cursos de Engenharia do 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, na Escola Preparatória de 
Cadetes do Ar – EPCAR e na Academia da Força Aérea – AFA. A Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico (Sedet) deixa registrado suas homenagens e 
agradecimentos ao estudante João de Barros Monteiro Cavalcante pelo 
excelente e histórico resultado.
 João de Barros Monteiro Cavalcante teve a maior média da história dos 
cursos de Engenharia do ITA: 9,82. O secretário da Sedet, Maia Júnior, 
lembrou que o Ceará tem sido destaque em resultados de vestibulares pelo 
Brasil e mundo afora, mas, sem dúvida, esse jovem merece ser ressaltado 
por se tratar de um ex-aluno de escola pública, e por ter obtido melhor 
média em 3 grandes e difíceis concursos. “O Ceará e o mundo agradecem. 
Precisamos de pessoas diferentes e acima da média como João de Barros. 
Pois afinal, são pessoas assim que se tornam líderes que transformam 
realidades”, declarou o titular da Sedet.

 O ano está quase acabando, mas quem disse que não temos mais boas 
notícias para compartilhar? O Porto do Pecém registrou a marca de 339.500 
TEU´s (206.047 unidades) na movimentação acumulada de contêineres 
( jan-nov), um crescimento de 9% em relação ao resultado obtido no mesmo 
período de 2019. A cabotagem respondeu por 296.339 TEU’s, crescimento 
de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. No longo curso, o 
crescimento foi de 44%, de 29.978 TEU’s em 2019 para 43.161 TEU’s em 
2020. Em toneladas, a movimentação de cargas conteinerizadas 
apresentou um crescimento de 4% ante o ano passado, totalizando 
4.361.105 toneladas. Seguimos consolidando o Pecém como um Hub 
Portuário.

 Porto do Pecém registra crescimento de 9% na 
movimentação de contêineres no acumulado do ano

Porto do Pecém volta a receber navios da Petrobras com 
combustível líquido

As operações de transbordo da Petrobras começam em fevereiro de 2021 e vão 
movimentar, inicialmente, 200 mil m³ de combustível por mês, 

com perspectiva de ampliação

 A partir do próximo mês de fevereiro, o Porto do Pecém vai voltar a receber 
navios de grande porte carregados com combustível líquido para realizar 
operações de transbordo, modalidade conhecida como ship to ship (de navio para 
navio). A informação foi repassada ao governador Camilo Santana, nesta 
quinta-feira (17), pelo presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Há seis 
anos que o estado não recebia embarcações para esse tipo de atividade. 
Inicialmente, serão movimentados 200 mil m³ de combustível por mês.
 “Vínhamos dialogando com a Petrobras para a retomada dessa operação, 
que será muito importante para a empresa e representa ganho econômico para o 
Ceará, que passará a enviar combustível para comercialização em estados do 
Norte e Nordeste”, comentou Camilo. Inicialmente, o Porto do Pecém deverá 
receber três navios por mês, mas com perspectiva de ampliação já para os 
próximos meses.

Secretário da Sedet homenageia estudante cearense 
que obteve maior média nos cursos do ITA

O jovem é ex-aluno do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Fonte: Adagri
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https://www.sedet.ce.gov.br/2020/12/17/porto-do-pecem-volta-a-receber-navios-da-petrobras-com-combustivel-liquido/


 Segundo dados da Base de Gestão da Intermediação de Mão-de-obra, 
do Ministério da Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do órgão, no 
período de 2 de março a 11 de dezembro, o IDT/SINE atendeu 412.219 
trabalhadores em suas unidades. Em crescimento a partir da retomada do 
atendimento presencial, os registros da procura pelos serviços tem se 
mantido estável nos últimos meses, tendo demonstrado um leve acréscimo 
de 3% na semana de 7 a 11/11, onde foram contabilizados 11.378 
atendimentos, entre presenciais e remotos.  
 O IDT/SINE conta com todas as suas unidades realizando atendimento 
presencial por sistema de agendamento, que deve ser feito através do 
portal www.idt.org.br. Para as Unidades de Fortaleza (Messejana e Antônio 
Bezerra), Sobral e Juazeiro do Norte, que funcionam nos Vapt Vupt, o 
agendamento deve ser realizado por meio do portal da Secretaria de 
Proteção Social, Justiça, Mulheres e DireitosHumanos (SPS), acessando o 
www.meuvaptvupt.com.br.
 Para quem deseja acessar os serviços ou obter informações do 
IDT/SINE à distância, poderá fazê-lo através de e-mail, aplicativos chatbot , 
WhatsApp e SINE FÁCIL, além  das suas páginas no Facebook e Instagram. A 
comunicação por telefone também é possível e destaca-se como principal 
meio utilizado pelo trabalhador. Os interessados podem obter os números 
no portal, clicando na opção “onde estamos”.

 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 11 de dezembro, o IDT/SINE respondeu pela captação de 38.986 
vagas nas empresas clientes da rede. Durante o mês de novembro, o órgão 
registrou 5.167 ofertas de vagas, tendo inserido 3.922 trabalhadores que 
buscam uma colocação do mercado de trabalho através do Sistema Público 
de Emprego.
 Com o intuito de facilitar o contato para a oferta de vagas, o IDT 
mantêm a 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 são realizados pelas linhas telefônicas das 
unidades, o órgão conta ainda com uma Central de Atendimento ao Cliente 
pelo número 0800 591.0363, que é um serviço específico para a área de 
captação de vagas.

SINE/IDT: atendimento pode ser obtido presencial 
ou remotamente

 Em novembro de 2020, o emprego celetista no Ceará apresentou 
expansão de 16.428 postos de trabalho, registrando o melhor saldo para o 
Nordeste. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) e foram divulgados, nesta quarta-feira (23), pelo 
Ministério da Economia. No saldo do ano de 2020, apesar da pandemia, de 
janeiro a novembro foram gerados 16.274 empregos celetistas no estado, 
contra 13.564 no ano passado.
 “Estamos encerrando o ano de 2020 com indicadores e resultados 
importantes na economia, com o PIB do terceiro trimestre crescendo mais 
que o dobro do Brasil. Depois, o aumento do número de empregos, com 16 
mil postos de trabalho gerados só agora no mês de novembro. Esses dados 
mostram uma recuperação importante da economia do Ceará. Nossa 
reabertura tem sido feita de forma gradual e responsável, em parceria com 
os setores e sempre colocando a preservação da vida em primeiro lugar. 
Vamos continuar investindo em 2021 para gerar cada vez mais 
oportunidades para os cearenses”, disse o governador Camilo Santana.

Ceará registra melhor saldo de empregos do Nordeste em 
novembro e já supera ano de 2019

Cerca de 40 mil vagas são registradas pelo IDT/SINE

Fonte: IDT
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Clique aqui para ler a reportagem completa.
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