
 Na manhã da última segunda-feira (25), o secretário do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Junior, se reuniu com  representantes da 
Toyota que confirmaram a continuidade dos estudos de viabilidade para a 
instalação de um Centro de Distribuição de peças e automóveis no Ceará.
 “A empresa japonesa continua com esforços para aprimorar e finalizar os 
estudos de viablidade econômica para se instalarem no Pecém”, revelou o 
titular da Sedet.
 Ainda de acordo com Maia Júnior, o Estado do Ceará deve rever posições 
com relação aos tributos, rotas de exportação do Porto do Pecém pelo canal 
do Panamá e a possibilidade de atrair outras empresas da cadeia para tornar 
essa parceira ainda mais viável.

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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Toyota mantem estudos para viabilizar a instalação de um 
Centro de Distribuição no Ceará
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 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), está trabalhando desde a 
última sexta-feira (22) na retirada das 50 toneladas de queijo muçarela 
encontradas em um depósito clandestino em Fortaleza. O depósito foi 
descoberto, na última quinta-feira (21), após investigação da Secretaria da 
Fazenda do Ceará (Sefaz).
 Segundo o diretor de Inspeção e Fiscalização da Adagri, Amorim 
Sobreira, cerca de 8,2 toneladas já foram retiradas do local. “Nossos fiscais 
constataram diversas irregularidades sanitárias, como produtos 
indevidamente armazenados no chão e com água empossada, entre outras. 
Fizemos a apreensão e lacramos o depósito para prosseguimos na retirada 
do produto”, explicou o diretor. Ainda segundo Amorim Sobreira, os queijos 
serão encaminhados para análises físico-químicas e microbiológicas.

 Mais de cinquenta mil escaneamentos de cargas foram realizados, no 
ano passado, pelo escâner instalado no pátio de armazenagem do terminal 
portuário do Pecém, localizado no litoral oeste do Ceará. Com os 54.462 
movimentos registrados em 2020, atingiu se a marca média de 4.538 
escaneamentos/mês ou 149 escaneamentos/dia.
 O escâner do Porto do Pecém funciona desde 2013 e é utilizado em 
100% dos contêineres importados e exportados através das três rotas de 
longo curso que operam no terminal cearense. A operação de 
escaneamento é feita sob exclusivo monitoramento da Receita Federal do 
Brasil, inclusive em contêineres vazios. Hoje o equipamento permite até 60 
inspeções por hora.

Adagri encaminha para análise 50 toneladas de queijo 
encontradas em depósito clandestino pela Sefaz

Escaneamento de cargas cresce 30% no Porto do Pecém
Aumento da movimentação de contêineres em 2020 foi responsável 

pelo crescimento na operação de escaneamento no terminal cearense
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 Um evento voltado para a troca de conhecimento e experiências em 
Inteligência Artificial, e que busca aproximar Governo, academia e mercado. 
Esses são os objetivos da 2ª edição da Escola de Verão, promovido pelo 
Instituto Iracema Digital em parceria com o Governo do Ceará, Fecomércio e 
Hub Cumbuco.
 A Escola de Verão vai acontecer on-line, sendo transmitida pelo 
Youtube com quatro salas localizadas virtualmente no litoral do Ceará. Este 
ano, mais empresas que demandam tecnologia em IA foram convidadas 
para o circuito de palestras. Vão participar pesquisadores e empresas que 
buscam clientes e investidores para soluções que já estão disponíveis.

Sedet participa de evento de Inteligência Artificial 
promovido pelo Instituto Iracema Digital

A 2ª edição da Escola de Verão será no dias 29 e 30 de janeiro 
e transmitida pelo Youtube
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Secretário Maia Júnior participa de live sobre 
empreendedorismo 

O conteúdo da live, promovida pelo jornal O Povo, está disponível no 
canal do Youtube da Sedet. Clique na imagem para acessar:

https://www.ceara.gov.br/2021/01/25/ultimos-dias-para-pagar-o-ipva-2021-com-desconto-de-5/
https://www.youtube.com/watch?v=LdJWlX45-vI&t=2s


Últimos dias para pagar o IPVA 2021 com desconto de 5%.
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