
 O famoso buggy Fyber criado por cearenses e que foi sucesso de 
vendas, principalmente nas décadas de 1980 e 1990, voltará a ser produzido 
no Ceará a partir de junho deste ano. O anúncio foi feito pelo empresário 
alemão, que havia comprado a marca em 2019, durante reunião com o 
secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior.
 A nova fábrica deve inciar operação em um galpão alugado no município 
de Paracuru, no litoral oeste do Ceará, com produção inicial de 300 buggys ao 
ano. Em paralelo, será construída uma fábrica definitiva, também em 
Paracuru, que entrará em operação até 2023, chegando a produzir 2 mil 
automóveis por ano.

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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Buggy Fyber voltará a ser produzido no Ceará por grupo 
alemão, no município de Paracuru

O investimento previsto é de 30 milhões de reais e deve gerar 150 
empregos diretos

Fonte: Sedet
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Além dessas medidas, haverá a proibição do uso de áreas comuns de lazer nos 
condomínios de praia e recomendação à população para evitar viagens 

intermunicipais em transporte público

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 O governador Camilo Santana anunciou novas medidas de 
enfrentamento à pandemia do coronavírus, nesta quinta-feira (21). De 
acordo com ele, o Governo do Ceará vai ampliar a oferta de leitos na rede 
pública de saúde para o tratamento exclusivo da Covid-19 e reforçar a 
fiscalização em estabelecimentos para evitar aglomerações e o 
descumprimento de medidas protetivas, como o uso obrigatórios de 
máscara. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa e transmissão pelas 
redes sociais, contando com a presença do prefeito de Fortaleza, José 
Sarto, e dos secretários de Saúde do Estado, Dr Cabeto, e da Capital, Ana 
Estela.

Ceará vai ampliar leitos para tratamento da Covid-19 e 
reforçar fiscalização

2020 foi o ano que registrou o maior volume de cargas conteinerizadas 
embarcadas e desembarcadas pelo terminal cearense

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 As mercadorias transportadas em contêineres somaram o volume de 
4.818.581 toneladas no ano passado, o segundo tipo de carga mais 
movimentada no Porto do Pecém em 2020 – atrás apenas do granel sólido 
com 7.761.958 toneladas. A carga conteinerizada foi, portanto, a segunda 
carga mais relevante na composição do índice de natureza da carga em 
toneladas com 30% de participação.
 A movimentação acumulada de contêineres no ano passado registrou 
a marca de 377.726 TEU´s (228.362 unidades), crescimento de 11% em 
relação ao resultado obtido em 2019, quando foram movimentados 
339.742 TEU´s (212.863 unidades). Somente no mês de outubro de 2020 
foram movimentados 46.002 TEU´s – o melhor resultado obtido num único 
mês. O melhor resultado mensal de contêineres havia sido registrado, até 
então, em setembro de 2020 com 39.207 TEU´s.

Movimentação de contêineres bate recorde no 
Porto do Pecém

O início da vacinação no Ceará é a esperança de neutralizar o vírus causador 
de uma doença que trouxe grandes impacto sociais e econômicos

A Lightsource, empresa de energias renováveis pertencente à companhia 
inglesa British Petroleum, vai investir R$ 1,4 bilhão no Ceará

 Maior unidade do Brasil e uma das maiores da América Latina, a planta 
da White Martins localizada na ZPE Ceará (Zona de Processamento de 
Exportação) – empresa subsidiária do Complexo do Pecém (CIPP S/A), joint 
venture formada pelo Governo do Ceará e pelo Porto de Roterdã, passa a 
enviar, semanalmente, 70 mil metros cúbicos (m³) de oxigênio para atender 
a demanda gerada pela grave crise de saúde vivida por Manaus, que carece 
do gás em hospitais públicos e privados. De acordo com a empresa, a 
primeira remessa de carretas de oxigênio já foi enviada, na última 
terça-feira, 12, para Belém, no Pará, de onde seguirá com destino à capital 
manauara. Uma segunda remessa foi enviada nesta quinta-feira, 14, 
seguindo a mesma logística.

 Representantes da subsidiária da companhia britânica British 
Petroleum no Brasil, a Lightsource BP, estiveram, nessa quarta-feira (20), 
com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia 
Júnior, para alinhar detalhes do início da implantação de dois parques solar 
fotovoltaicos, em Milagres e Icó, no interior do Ceará.

 A vacina de imunização da Covid-19 chegou ao Ceará e com ela a 
esperança de um cenário mais animador para a economia. “Tem uma 
importância enorme para o desenvolvimento econômico pois sabemos que 
é uma doença sem tratamento e de grande impacto na renda das pessoas, 
fechamento de postos de trabalho e impacto fiscal também, já que exige 
mais investimentos na saúde por parte do Estado”, afirmou secretário da 
Sedet, Maia Júnior.
 2020 foi um ano atípico, de perdas e de superação também. O número 
de empresas abertas no ano passado (89.088), por exemplo, superou o 
número de 2019. Um saldo de 4.136 novas empresas que representa um 
aumento de 14% em 2020.

White Martins envia oxigênio produzido na ZPE Ceará 
para auxiliar demanda de Manaus

Vacina de imunização da Covid-19 traz esperança ao 
setor econômico

Milagres e Icó terão parques de energia solar com 
potência de quase 500 MW

 Criadores com cadastro irregular junto a Agência de Defesa Agropecuária do 
Ceará (Adagri), vinculada da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), já podem regularizar sua situação sem sofrer nenhuma 
penalidade. Conforme a Lei n.º: 17.355, de 16 de dezembro de 2020, estão isentos 
da lavratura de auto de infração todos os produtores/criadores que estejam em 
situação de irregularidade cadastral motivada por descumprimento de obrigação 
zoosanitária, falta de declaração de rebanho e atualização cadastral. Por ser tratar 
de uma lei de vigência transitória, com prazo de validade de 150 dias, o produtor 
tem até o dia 17 de maio para procurar a sede da Adagri, um Núcleo Local (NL) ou 
um Escritório de Atendimento a Comunidade (EAC) da Agência para se regularizar.

Clique aqui para ler a reportagem na íntegra.

 Os empreendimentos de cultivo de animais aquáticos cadastrados na 
Agência de Defesa Agropecuária (Adagri), vinculada da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) já podem emitir a Guia de 
Trânsito Animal (GTA) através do Portal do Produtor. No site da Agência 
(www.adagri.ce.gov.br), aquicultores ou aquariofilistas devem acessar a aba de 
Serviços e clicar no Portal do Produtor. Ao receber login e senha o produtor pode 
solicitar as numerações e emitir o e-GTA, para os casos permitidos, conforme 
orientações que encontrar no Portal.

Clique aqui para ler a reportagem na íntegra.

Fonte: Fiec

Criadores com cadastro irregular tem 150 dias para se regularizarem 
junto a Adagri sem nenhuma penalidade

GTA para animais aquáticos pode ser emitido através do 
Portal do Produtor

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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IDT obteve recertificação ISO 9001
 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) recebeu, nessa 
quinta-feira (14), a sua recertificação da ISO 9001:2015. A emissão foi realizada 
pela Det Norske Veritas (DNV GL) e tem validade para até 23 de março de 2024.
 Por meio de auditoria externa, realizada entre os dias 7 a 11 de dezembro, foi 
verificado se o Sistema da Gestão da Qualidade do IDT continua atendendo aos 
requisitos da Norma ISO 9001:2015 e avaliou os aspectos relacionados aos 
requisitos estabelecidos pela Norma, abrangendo os processos na Alta Direção, 
Sistema de Gestão da Qualidade, Ouvidoria, Intermediação de Profissionais, 
Seguro-Desemprego, Talentos Humanos e Aquisição/Recebimento de Produtos e 
Serviços. Na oportunidade, também foram auditadas as Unidades de 
Atendimento do Centro e Maracanaú.

Fonte: IDT

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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