
 Sol e vento o Ceará tem de sobra. São quase 600 quilômetros de litoral, 
ventos regulares, além de, praticamente, todo o território cearense contar 
com clima quente e firme. Embora esses fatores não sejam nenhuma 
novidade, é importante destacar como o mercado vem enxergando esse 
potencial e investindo cada vez mais no Ceará, fortalecendo a cadeia de 
energias renováveis no estado.
 Segundo dados da Junta Comercial do Ceará (Jucec), atualmente, 
existem 46.265 empresas ativas nesse segmento. De acordo com o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a cadeia de energia gera 
22.081 empregos diretos no Ceará, sem contar com os trabalhos e serviços 
indiretos movimentados pelo segmento.

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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Energias Renováveis: uma cadeia que se fortalece no Ceará
De acordo com a Junta Comercial, existem atualmente 46.265 empresas 

ativas nesse setor
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Clique aqui para ler a reportagem completa.

 Sentados todos os dias à mesa, apreciando um bom café da manhã ou 
utilizando um  smartphone, talvez você nunca tenha imaginado como é 
realizado o processo de logística para que esses produtos cheguem até nós. 
Por trás de cada xícara tomada, de cada mensagem enviada, estão os 
trabalhadores portuários que garantem, dia e noite, a realização das 
operações no Porto do Pecém.
 Nesse 28 de janeiro, Dia do Trabalhador Portuário, o terminal cearense 
conta com mais de 300 colaboradores que são, também, responsáveis pela 
movimentação de alimentos, calçados, medicamentos, eletrônicos, além de 
tantos outros produtos que que fazem parte do nosso dia a dia.

 Sempre atenta às novas práticas de preservação e cuidados com o 
meio ambiente, a ZPE Ceará – empresa subsidiária do Complexo do Pecém e 
única Zona de Processamento de Exportação atualmente em operação no 
Brasil, encerrou 2020 com redução de 16% no seu consumo de água, uma 
importante conquista que reforça o compromisso da empresa com a 
sustentabilidade.
 Segundo o gerente de meio ambiente e segurança do trabalho da ZPE 
Ceará, Ademar Filho, parte desse resultado se deve à implantação de um 
sistema de reúso, montado junto à estação de tratamento de água da 
empresa, que foi responsável pela economia de quase 140 mil litros ao 
longo do ano. O equipamento, implantado ainda em 2019, permite a 
armazenagem da água utilizada para a lavagem do filtro, economizando 
cerca de 4 mil litros por semana.

Complexo do Pecém homenageia trabalhadores portuários

ZPE Ceará encerra 2020 com redução de 16% no 
consumo de água

 Ao iniciar mais um ano legislativo na Assembleia Legislativa do Ceará, o 
governador Camilo Santana apresentou a Mensagem do Ano de 2021 e fez um 
balanço das ações realizadas pelo Executivo estadual em 2020, em especial, todos 
os esforços empreendidos pelo Governo do Ceará para o enfrentamento do novo 
coronavírus no Estado. “Investimentos que foram multiplicados na área da saúde 
no sentido de priorizar o que temos de mais importante: a vida dos nossos irmãos 
e irmãs cearenses”, ressaltou Camilo Santana.
 A apresentação acontece anualmente, mas neste ano, em virtude da 
pandemia de Covid-19, o governador não compareceu à sede do Legislativo 
estadual, porém acompanhou a posse da nova Mesa Diretora, com o deputado 
Evandro Leitão como presidente, e fez a explanação de forma virtual. Nas ações 
de retaguarda, de acordo com Camilo, o governo atuou de forma decisiva para 
mitigar dos efeitos da pandemia em esferas que vão além da saúde, com suporte 
econômico e social para o benefício e apoio a milhões de cearenses. “Esta augusta 
Casa esteve ao nosso lado nesta batalha. Como é seu dever, missão e vocação”, 
reconheceu.

Clique aqui para ler a reportagem na íntegra.

 Após reunião virtual com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, formado 
por profissionais de Saúde, Prefeitura de Fortaleza, presidentes do Tribunal de 
Justiça e Assembleia Legislativa, e Ministério Público Estadual e Federal, o 
governador do Ceará, Camilo Santana, divulgou novas medidas tomadas pelo 
grupo para combater o avanço do coronavírus, e a suspeita da nova variante no 
Ceará. Ao lado de Camilo na transmissão ao vivo estavam o prefeito de Fortaleza, 
José Sarto, e o secretário de saúde do Estado, Dr. Cabeto. As principais são:

1) Renovação do decreto de calamidade pública no Ceará por mais seis meses;

2) De 3 a 17 de fevereiro, as atividades econômicas em Fortaleza observarão as 
seguintes medidas:

– De segunda a domingo, das 20h às 6h do dia seguinte, fica suspenso o 
funcionamento de quaisquer atividades do comércio ou serviços não essenciais. 
Essas atividades poderão atender, nesse período, através de delivery. E podem 
funcionar normalmente, após às 20h, as farmácias, supermercados, postos de 
combustíveis, imprensa, segurança privada, funerárias, serviços de saúde e 
outros serviços essenciais;

– Sábados e domingos o atendimento presencial em restaurantes, barracas de 
praia e demais estabelecimentos para alimentação fora do lar somente poderão 
funcionar para almoço, até 15h. Podendo atender por delivery a partir desse 
horário.

Clique aqui para ler a reportagem na íntegra.
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Governador ressalta investimentos e resultados do Ceará mesmo 
diante da pandemia

Comitê de Enfrentamento à Covid-19 anuncia novas medidas para 
conter avanço da pandemia em Fortaleza

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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Ceará atinge o índice de 86,35% do rebanho vacinado contra Febre 
Aftosa na segunda etapa da Campanha

 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada à Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), informa que 86,35% do 
rebanho cearense foi vacinado na segunda etapa de vacinação contra a Febre 
Aftosa no Ceará. Esse percentual corresponde a 834.283 bovinos e bubalinos. 
Nessa etapa, foram vacinados animais com até dois anos de idade, conforme o 
Calendário Nacional de Vacinação 2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). Já o índice de propriedades declaradas foi de 78,43%, o 
que corresponde a 77.558 propriedades. 
 A segunda etapa da Campanha contra Febre Aftosa 2020 aconteceu entre os 
dias 3 de novembro e 19 de dezembro. Os produtores puderam declarar a 
vacinação até o último dia 05 de janeiro. Foram parceiros da Campanha a Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), Secretarias 
Municipais de Agricultura e escritórios conveniados da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Ceará (Faec).
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IDT/SINE registra mais de 34 mil atendimentos em janeiro

Ceará lidera geração de empregos no Nordeste e conquista o 
2º melhor saldo do país em dezembro de 2020

 Em 2021, até o dia 23 de janeiro, o IDT/SINE foi responsável pela realização 
de 34.347 atendimentos aos trabalhadores em sua rede. Os dados são da Base de 
Gestão da Intermediação de Mão de Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e 
dos indicadores internos do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).
 Os números estão relacionados aos diversos serviços oferecidos pelo órgão, 
como cadastro e encaminhamento para o mercado de trabalho, orientação para a 
inserção ou reinserção profissional e habilitação para o seguro-desemprego, 
dentre outros.  Os serviços podem ser obtidos nos seus dezoito postos de 
atendimento no Estado, seguindo todas as medidas de segurança, como o uso 
obrigatório da máscara e a aferição da temperatura.
 Para obter os serviços, é necessário agendar seu atendimento por meio 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 Direitos Humanos (SPS), acessando o  
www.meuvaptvupt.com.br.  

 Mesmo com os impactos da pandemia, em dezembro de 2020, o emprego 
celetista no Ceará apresentou expansão de 3.831 postos de trabalho. O saldo 
representa o melhor resultado do Nordeste e o segundo melhor do Brasil, para o 
período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) e foram divulgados, nesta quinta-feira (28), pelo Ministério da Economia.
 “São resultados muito relevantes num ano muito difícil para a questão da 
manutenção dos trabalhos em nosso Estado. Graças ao trabalho de todos, 
liderado pelo governador Camilo Santana, o Ceará termina o ano de uma forma 
muito positiva, não só recuperando os empregos perdidos durante a pandemia 
como também garantindo um saldo positivo e mantendo as oportunidades de 
emprego no Ceará”, afirmou o secretário do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), Maia Júnior.

Fonte: IDT

Mais de 4,6 mil vagas captadas pelo IDT/SINE em janeiro
 Até o dia 29 de janeiro, o IDT/SINE registrou a captação de 4.629 vagas nas 
empresas clientes, segundo a Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra 
(BGIMO), do Ministério da Economia. Os setores de serviços e comércio 
responderam pela maior parte das vagas ofertadas, principalmente nas 
ocupações de vendedor de comércio varejista e trabalhador polivalente na 
confecção de calçados.
 O Instituto busca facilitar o contato para a oferta de vagas, e para tanto 
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 por meio de atendimento telefônico, 
sempre na intenção de melhor contribuir e atender bem às empresas neste 
momento.

Fonte: IDT

Em parceria com a Jucec, prefeitura do Eusébio busca 
melhorias no processo de aberturas de empresas  

 A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), autarquia vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet),  firmou parceria 
com a Prefeitura do Eusébio, por meio da  Secretaria de Finanças e Planejamento, 
a fim de impulsionar o comércio e a economia do município. A reunião foi realizada 
na sede da Jucec, com o objetivo de aperfeiçoar a base de dados da cidade e, 
assim, contribuir com a abertura de novos negócios. Além disso, também foi 
discutido o aprimoramento do processo de adesão à RedeSim, no intuito de 
promover a constituição de empresa no município em até um 1 dia e meio.
 O encontro contou com a participação do secretário de Finanças e 
Planejamento, Alexandre Cialdini, do secretário executivo de Planejamento e 
Gestão Interna da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho 
(Sedet), Sérgio Cavalcante, e da presidente da Jucec, Carolina Monteiro. Segundo 
Cialdini, a partir de ações como essa, Eusébio  terá uma base de dados mais 
consistente, e contará também com acesso a base cadastral de outros órgãos do 
Estado que estão vinculados à Sedet. “Quanto mais tivermos a unificação do 
cadastro, melhor o município poderá fazer o seu planejamento urbano, territorial 
e financeiro”, explica.
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