
 A empresa australiana Enegix Energy, que assinou memorando de 
entendimento com o Governo do Estado do Ceará em 19 de fevereiro deste 
ano, irá divulgar, de forma virtual, detalhes do projeto da maior usina de 
hidrogênio verde do mundo que será instalada no Porto do Pecém. A live está 
marcada para amanhã, quinta-feira (04), às 8h, no site da empresa: 
https://enegix.energy.  
 A planta terá investimento de U$ 5,4 bilhões e produzirá mais de 600 
milhões de kg de hidrogênio verde por ano a partir de 3,4GW de potência a 
partir de projetos eólicos e solares combinados. O projeto Base One conta 
com localização estratégica para a produção de hidrogênio verde com acesso 
direto a todos os principais mercados internacionais. Uma área industrial de 
500 hectares foi reservada no Porto do Pecém, local com infraestrutura 
necessária para a realização do processo de eletrólise.

Evento para a imprensa

Após a palestra da Enegix, a empresa realizará um evento para a imprensa para 
responder a perguntas da mídia. Os detalhes podem ser acessados e as inscrições 
podem ser feitas usando o seguinte link:  https://enegix.energy/media.
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Enegix Energy divulgará detalhes do projeto para produção 
de Hidrogênio Verde no Ceará nesta quinta-feira (04) 

Fonte: Sedet/Enegix Energy
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Sedet permanece com serviço de teleatendimento sobre 
protocolos sanitários e medidas restritivas previstas 

em Decreto Estadual

 O Diretor Presidente da Valec, André Kuhn, e o Diretor de Administração e 
Finanças, Márcio Lima Medeiros, foram recebidos pelo Presidente, Danilo Serpa, e 
por diretores do Complexo do Pecém (CIPP S/A). Na visita técnica, os profissionais 
da Valec conheceram todas as instalações do terminal portuário cearense, bem 
como assistiram a uma apresentação sobre os potenciais do Complexo do Pecém 
– composto por Área Industrial, Porto e ZPE Ceará.
 “A Valec é uma empresa que atua na área ferroviária. E ferrovia sem portos, 
sem terminal, ela não funciona. Então, daí a importância de conhecermos os 
terminais do Brasil, especificamente o Porto do Pecém”, pontua o Diretor 
Presidente da Valec, André Kuhn.

 O primeiro módulo do chamado Setor 2 da Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) do Ceará, que contará com uma área de 23 hectares, já teve sua 
terraplanagem 100% concluída, passando aos trabalhos de pavimentação e 
instalação de sinalização. Já o gate principal do Setor 2, por onde passarão as 
mercadorias processadas na nova área da ZPE Ceará, teve sua estrutura de 
coberta metálica montada e atingiu aproximadamente 50% de conclusão.

 Na avaliação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do 
Ceará (Sedet), o movimento de algumas empresas de origem local em buscar 
parceiros regionais ou internacionais para expandir negócios é uma tendência. 
Esse movimento traz benefícios para economia estadual e inspira empresas a 
buscarem novos caminhos – que passam pela abertura de capital em bolsas de 
valores, fusões/aquisições e fortalecimento estratégico no mercado.
 Nesse sentido, há três exemplos de sucesso recentes de empresas 
cearenses. Ano passado, a Arco Educação (Grupo Ari de Sá Cavalcante) se 
aventurou na bolsa de valores norte-americana (Nasdaq) voltada às empresas 
com base no conhecimento tecnológico e conseguiu um resultado surpreendente. 
Uma operação ousada, mas bem conduzida e que tornou seus controladores 
cearenses bilionários.

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) 
continua com o serviço de Teleatendimento para quem quer tirar dúvidas 
sobre protocolos sanitários e medidas que estão em vigor,  publicadas no 
Decreto Estadual de isolamento Social. Os técnicos da Sedet respondem às 
dúvidas sobre horário de funcionamento do comércio, restaurantes, toque 
de recolher e utilização de ambientes públicos. 
 O Teleatendimento da Sedet funciona por meio de 4 linhas telefônicas 
e pelo e-mail: duvidasprotocolos@sedet.ce.gov.br. Funciona em dias úteis, 
das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Confira os números dos  telefones:
3444.2915 / 3444.2916 / 3444.2949 / 3444.2950
Tira suas dúvidas também por e-mail: duvidasprotocolos@sedet.ce.gov.br.

Porto do Pecém recebe visita técnica da Valec para 
discutir Transnordestina

A diretoria da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. visitou 
nessa terça-feira (02) as instalações do terminal portuário cearense

Obras de expansão da Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) do Ceará atingem 80% de conclusão 

em fevereiro

Fusão de empresas cearenses com grupos de outras 
regiões é bem recebida na Sedet

Processo contribui com a estratégia governamental de tornar a economia 
cearense mais aberta, dinâmica e apta a incorporar novas tecnologias

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), por 
meio da Secretaria Executiva do Agronegócio, em parceria com a Embrapa, 
promoverá o curso técnico “Manejo da Cultura do Algodoeiro”, nos dias 03 e 
04 de março.
 O curso é 100% online, gratuito e terá carga horária total de 8h/aula, 
das 8h da manhã ao meio dia, na quarta e quinta-feira.
 Os facilitadores são Fábio Aquino, engenheiro agrônomo e 
pesquisador da Embrapa Algodão; e Gildo Araújo, biólogo e mestre em 
Desenvolvimento Regional Sustentável.

Inscreva-se no link: https://forms.gle/yo2VRGvQBq6aTsGo6

Sedet, em parceria com a Embrapa, realiza curso técnico 
sobre Manejo da Cultura do Algodoeiro

Fonte: Sedet

 O auxílio financeiro para os profissionais do setor de eventos do Ceará 
no valor de R$1.000, anunciado pelo governador Camilo Santana na semana 
passada, é a primeira medida implantada pelo Governo do Ceará para apoio 
ao setor prejudicado economicamente pela pandemia da Covid-19. O 
anúncio foi feito em live no Facebook do Governo do Ceará, na tarde desta 
sexta-feira, 26/2, com participação do secretário da Cultura, Fabiano Piúba, 
e o Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento, Flávio Ataliba.

Governo do Ceará abre cadastro para solicitação de auxílio 
financeiro para os profissionais do Setor de Eventos com 

início na segunda-feira (1º)
O cadastro deve ser realizado no site 

http://auxiliosetoreventos.secult.ce.gov.br/ e a Secult Ceará disponibilizará 
também um chat para tira-dúvidas. Os trabalhadores do setor de eventos 

terão até o dia 10 de março para fazer a solicitação do auxílio

Fonte: Secult

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Fonte: Governo do Ceará

 Na tarde da última sexta-feira (26), após reunião virtual com o Comitê 
formado por profissionais de Saúde, presidentes do Tribunal de Justiça e 
Assembleia Legislativa, e Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, 
e a prefeitura de Fortaleza, o governador Camilo Santana utilizou as suas 
redes sociais para divulgar um novo decreto estadual, válido a partir do 
sábado (27) até o domingo (7/3).

A partir do dia 14 de abril a GTIV passará a ser 
obrigatória para a cultura da banana

Decreto traz novas medidas de enfrentamento à 
Covid-19 no Ceará

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 A partir do dia 14 de abril a da Agência de Defesa Agropecuária do 
Estado do Ceará (Adagri), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), passará a solicitar a Guia de Trânsito Interno 
de Vegetais (GTIV). Nesse primeiro momento será obrigatório a Guia para o 
transporte da cultura da banana. A obrigatoriedade atende a Portaria 
n°002/2021 da Agência. O coordenador da Comissão de Gestão de Trânsito 
da Adagri, Dimas Oliveira, destaca que a partir desta segunda-feira (01), a 
emissão da GTIV já está disponível no sistema, inicialmente sem a cobrança 
da taxa, até que a Portaria entre em vigor.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Fonte: Adagri
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IDT/SINE registra mais de cem mil atendimentos em 2021

O Fórum Estadual das Microempresas e Empresas e Pequeno 
Porte realiza 41ª Reunião Ordinária

 Entre os dias 3 de janeiro e 19 de fevereiro, o IDT/SINE foi responsável pelo 
atendimento de 108.696 trabalhadores em sua rede de atendimento. 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 apontam também para a manutenção da média de 15 mil 
atendimentos semanais, considerando que ainda não registram os resultados das 
atividades após o Decreto nº 33.936, de combate à pandemia de Covid-19 no 
Ceará. Após o decreto, o IDT/SINE permaneceu com o atendimento agendado, 
reforçando a obrigatoriedade dos protocolos de segurança, como o uso de 
máscaras, aferição de temperatura e manutenção da distância mínima de 
segurança.
 O IDT/SINE ressalta que o atendimento nas Unidades é possível apenas por 
agendamento no Portal do IDT (http://www.idt.org.br/saa4/Login.aspx). Para as 
Unidades localizadas nos Vapt Vupts, o agendamento é pelo site 
vaptvupt.sps.ce.gov.br (http://vaptvupt.sps.ce.gov.br/agendamento/#/home).

 Integrantes do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas e Pequeno 
Porte do Ceará se reuniram na última quinta-feira (25), de forma virtual, para a 41ª 
Reunião Ordinária. Estiveram presentes os representantes das 22 entidades que 
compõem o Fórum, além de convidados. Entre os assuntos abordados, o Plano de 
Ação de 2021 do Fórum, atualização e ativação de Comitês Temáticos e o 
Regimento Interno do Fórum.
 O secretário executivo de Trabalho e Empreendedorismo da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Kennedy Vasconcelos, abriu a 
reunião dando boas-vindas e enfatizou a participação especial de Henrique 
Reichert e João Adolfo de Farias Machado, do Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e de Juliano Kahl, do Fórum 
Estadual das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina.

Fonte: IDT

Mais de 8 mil vagas captadas pelo IDT/SINE em 2021
 Segundo a Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do 
Ministério da Economia, entre os dias 3 de janeiro a 19 de fevereiro de 2021, a rede 
de atendimento do IDT/SINE respondeu pela captação de 8.467 vagas nas 
empresas clientes, mantendo a média de 1.200 vagas captadas, por semana, 
considerando os dados das primeiras semanas do ano.
 Nesse contexto, durante o período, mais de 6 mil profissionais encontraram 
sua oportunidade no mercado de trabalho, por meio das Unidades do IDT/SINE, 
em 2021.
 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
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Ceará consegue autorização para isentar ICMS do capacete Elmo; 
vacinas também terão imposto zerado.

Cegás dá bônus de R$ 1,5 mil para incentivar uso de gás 
natural em veículos.

Abertura de comporta do CAC libera águas do São Francisco 
para açude Castanhão.

MAIS DESTAQUES
clique e acesse:
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