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Ceará fecha acordo com Amazon Web 
Services para sediar o primeiro Centro de 

Competências para a Transformação 
Digital no país

 Através de evento virtual, o 
governador do Ceará, Camilo Santana, 
assinou acordo de colaboração entre o 
Governo do Ceará e a Amazon Web Services 
Inc. (AWS), uma companhia Amazon.com, 
para a criação do primeiro Centro de 
Competências para a Transformação Digital 
no país. Inicialmente serão mil vagas de 
ensino qualificado aos cearenses, e o centro 
terá como principais pilares a 
empregabilidade, a transformação digital, o 
empreendedorismo e a pesquisa e 
desenvolvimento. O evento contou com a 
participação do diretor para Setor Público 
da AWS na América Latina, Canadá e Caribe, 
Jeff Kratz, diretamente de Seattle, nos 
Estados Unidos; e de Paulo Cunha, gerente 
geral para o Setor Público Brasil da AWS.
 “Esse centro vai dar oportunidade pros 
nossos jovens, capacitação na área da 
educação, pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. E isso é o que o Estado do Ceará 
tem procurado caminhar e construir. Nós 
queremos transformar até o final de 2022 o 
Governo do Estado em um Governo Digital. 
Para que os serviços para os cearenses 
sejam todos digitais, simplificados e de 
melhor qualidade, e que o Estado possa 
acelerar o seu processo de conectividade”, 
listou o governador. Também estiveram na 
assinatura o presidente da Empresa de 
Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), 
Adalberto Pessoa; e dos titulares da 
Secretaria da Ciência, Tecnologia e 
Educação Superior, Inácio Arruda, da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, Maia Júnior, e do Planejamento e 
Gestão (Seplag), Ronaldo Borges.

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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medidas adotadas pelo 
Governo do Estado do 
Ceará, desde que foi 
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Emergência em Saúde.
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RODADAS VIRTUAIS
DE NEGÓCIOS

18 e 19/11/2020

ENERGIA

DIGITAL 2020

Realização:Apoio:

CDL
Fortaleza

Está chegando a nossa Rodada Virtual de Negócios de 
Energia! Será nos dias 18 e 19 de novembro (quarta e 

quinta), como parte da programação do Proenergia 
2020. Não fique fora dessa oportunidade! Participe!

Clique aqui para se inscrever.

 Na próxima sexta-feira (20/11) a Plataforma Revive Negócios será 
lançada em evento híbrido, no Hub Cumbuco e transmitido pelo Youtube. A 
partir do lançamento qualquer pessoa, grupo, entidade ou empresa, poderá 
cadastrar uma ideia. O objetivo é impulsionar o empreendedorismo e a 
inovação, apoiando cientistas e pessoas comuns com ideias que possam 
virar um negócio e gerar renda para os cearenses.
 A plataforma está preparada para receber diversas formas de ideias 
(protótipos, produtos, processos metodológicos, etc) e em diversas áreas: 
saúde, economia, educação, comunicação, tecnologia, etc. Com isso 
colaborando na promoção de melhorias tecnológicas, econômicas e no 
desenvolvimento social, econômico e sustentável do Estado do Ceará.
 A Revive Negócios é uma parceria do Instituto Iracema Digital com as 
Secretarias do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e da Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior (Secitece). Tem apoio de diversas 
entidades como TEC Unifor, Nina Hub, Hub Cumbuco, Rapadura Valley, 
Sebrae, Fiec e Fecomércio. Conta ainda com o apoio do Parque Tecnológico 
Aracati Digital.

Serviço:

Lançamento Plataforma Revive Negócios
Data: 20 de novembro de 2020.
Hora: 16h
Link da transmissão: https://www.youtube.com/watch?v=RvQDr5qZ6rc

Para mais informações clique aqui.

 Única ZPE atualmente em operação no Brasil, a Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, empresa subsidiária do 
Complexo do Pecém, atingiu, no último mês de outubro, a marca histórica de 
50 milhões de toneladas de cargas movimentadas. Tendo iniciado sua 
produção em 2016, a companhia consolida sua importância na economia 
cearense ao alcançar tal resultado em menos de cinco anos, revelando 
assim sua alta produtividade e competitividade.
 Ao todo, a ZPE Ceará movimentou, até outubro deste ano, 51.017.144 
de toneladas através de seus gates, que não deixaram de funcionar um 
único dia durante a crise pandêmica da Covid-19. Somente no mês passado, 
mais de 1,02 milhão de toneladas passaram pela companhia, um 
crescimento de 7,96% ante o volume registrado no último mês de 
setembro, de 949,2 mil toneladas.
 “Superar a marca de 50 milhões de toneladas movimentadas é um 
motivo de orgulho e que reflete a dedicação de todos que fazem a ZPE 
Ceará acontecer 24 horas por dia, sete dias por semana. Não tenho dúvidas 
de que, com o apoio dos nossos colaboradores, empresas instaladas e 
demais parceiros, como a Receita Federal, seguiremos avançando e 
trazendo ainda mais desenvolvimento para o Ceará”, afirma Andréa Freitas, 
diretora de operações da ZPE Ceará.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 O governador do Ceará, Camilo Santana, acompanhado do secretário 
do Desenvolvimento e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, anunciou na última 
quinta-feira (12), através de um evento virtual, a instalação de uma fábrica 
de Calçados no Ceará no município de Caridade. O setor calçadista é um dos 
maiores geradores de emprego do Estado, e a nova fábrica prevê a geração 
de mais de mil empregos diretos após a total implantação. Segundo maior 
exportador de calçados do Brasil, o Ceará terá mais uma fábrica do 
segmento para elevar os números numa parceria que envolve Governo do 
Ceará, Prefeitura de Caridade e a marca gaúcha Tecshoes.
 “Não temos medido esforços para atrair cada vez mais investimentos 
ao Ceará e, com isso, gerar empregos para os cearenses. Esse é um dos 
maiores desafios do Brasil no momento, e aqui no Ceará nossa temos 
fortalecido uma política não só de incentivos fiscais, mas também políticas 
que possam garantir infraestrutura e para atrair empresas que se instalem 
no interior do Ceará, que enfrenta dificuldades com a falta de empregos e 
oportunidades para os nosso jovens. E com mais uma fábrica da Tecshoes, 
podemos adicionar mais de 1.000 empregos em Caridade”, ressaltou o 
governador.
 Com previsão de iniciar as operações em março de 2021, a indústria vai 
gerar, de imediato, até o final do primeiro ano de funcionamento, 300 
empregos diretos, com capacidade de produzir inicialmente 200 mil pares 
de calçados esportivos anualmente. A comercialização dos produtos será 
feita para os mercados interno e também exportação para marcas 
internacionais.
 Maia Júnior exaltou a tônica do Governo do Ceará de promover 
incentivos para atrair empresas para o Estado. “Em tempos tão difíceis, 
nosso governador conseguiu equilibrar a economia do Ceará, dando o 
mesmo dinamismo que deu para a saúde para a economia. A força que 
estamos colocando no governo para encontrar novos empresas para os 
cearenses, para recuperar não apenas os empregos perdidos, mas para 
trazer de volta a dignidade da família cearense está refletindo nos melhores 
números do Nordeste. Nosso Estado já está no caminho da recuperação das 
vagas de empregos formais perdidas durante a pandemia. Hoje temos 146 
projetos a serem avaliados, para apoio, instalação ou para parcerias 
econômicas”, listou o secretário.
 A estrutura vai ter dois galpões, um doado pela pela Prefeitura 
Municipal de Caridade à Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará 
(Adece), com área de 1.500 m² e outro de propriedade da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico do Ceará (Codece), com 3.000 m². Já a 
empresa investirá R$ 5 milhões para a instalação da planta produtiva, 
treinamento e profissionalização de trabalhadores para a produção de 
calçados.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Governo do Ceará garante nova fábrica de calçados que 
vai gerar mais de mil empregos em Caridade

Revive Negócios será lançada próxima sexta-feira (20)
A plataforma vai apoiar ideias inovadoras que poderão se tornar um negócio

Fonte: Sedet

Fonte: Governo do Ceará

ZPE Ceará atinge 50 milhões de toneladas 
movimentadas em sua história

Em menos de cinco anos de produção, companhia alcança marca 
significativa e consolida sua importância na economia do Ceará

Fonte: Complexo do Pecém
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Fonte: Governo do Ceará

 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada a 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), lembra aos 
criadores cearenses que no próximo dia 02 de dezembro se encerra o prazo 
para compra da vacina contra Febre Aftosa nas revendas autorizadas. Esta 
segunda etapa da Campanha, iniciada no último dia 03 de novembro, é 
obrigatória para todos os animais com até 24 meses de idade. Nesses 
primeiros 15 dias de Campanha foram vendidas 168.368 doses de vacina.
 “Estamos trabalhando para tornar o Ceará Livre de Febre Aftosa sem 
Vacinação, mas para isso temos que cumprir a meta de vacinar no mínimo 
90% de todo o nosso rebanho. Por isso é muito importante a 
conscientização do nosso produtor rural, que vem se dedicando e 
mantendo em dia a imunização do seu rebanho”, destaca a presidente da 
Adagri, Vilma Freire.
 Segundo o diretor de fiscalização e inspeção da Adagri, Amorim 
Sobreira, as revendas veterinárias do Ceará já estão com os estoques 
abastecidos para atender toda a demanda da Campanha. A meta é vacinar 
cerca de 950 mil bovinos e bubalinos, que corresponde a cerca de 40% do 
rebanho cearense.“Para essa etapa o produtor não precisa se preocupar 
pois as doses são mais do que suficientes para vacinar todos os animais de 
0 a 24 meses de idade. Já estão distribuídas nas revendas veterinárias 
quase 1,4 milhão de doses”, destaca Amorim Sobreira.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 Através de suas redes sociais, o governador do Ceará, Camilo Santana 
anunciou a renovação do decreto de isolamento social sem alteração em 
relação ao anterior. A decisão veio em reunião do Comitê que delibera sobre 
o decreto de isolamento social na sexta-feira (13), e baseado na avaliação 
de todos os indicadores e relatórios sobre a Covid-19 no Ceará 
desenvolvidos pelos profissionais de Saúde. O novo decreto começou a 
valer na segunda-feira (16).
 Sobre a decisão, o governador comentou incisivamente sobre as 
constantes fake news espalhadas a respeito das suas decisões frente à 
continuidade da pandemia. “Nossa decisão põe fim a uma fake news 
amplamente divulgada de que haveria lockdown a partir do dia 16/11, logo 
após o fim das eleições. Isso é mentira. Neste momento, mais de 95% da 
economia cearense retomou suas atividades e continua crescendo. 
Impressiona a leviandade de algumas pessoas que tentam espalhar o 
pânico entre a população. Sempre temos alertado que a pandemia continua, 
o vírus ainda circula, mas essa medida mais extrema (isolamento social 
rígido) sequer foi avaliada pelo comitê, que envolve, além do Governo, a 
Justiça, Ministério Público Estadual e Federal, além da AL e Prefeitura de 
Fortaleza”, finalizou Camilo Santana.
 O novo decreto repete as mesmas condições estabelecidas desde a 
publicação oficial no último dia 26 de outubro, seguindo com a proibição à 
realização de eventos festivos em ambientes fechados no Estado. E 
lembrando que é fundamental que todos sigam as orientações sanitárias, 
com o uso obrigatório da máscara.

Clique aqui para visualizar o Decreto 33.815.  

Governo prorroga decreto de isolamento social sem 
alterações nas medidas sanitárias

 Como medida preventiva e de controle da praga bicudo-do-algodoeiro em 
áreas de produção no Ceará, fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Estado 
do Ceará (Adagri), órgão vinculado a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), realizaram fiscalizações nos municípios de Quixeramobim, 
Quixadá, Choró e Senador Pompeu, no Sertão Central. A ação atende a Portaria 
n°022, de 27 de Fevereiro de 2020, que estabelece medidas fitossanitárias para 
prevenção e o controle da praga durante o Vazio Sanitário do Algodão e fixa 
critérios para o cultivo no Ceará. Iniciado no último dia 1º de outubro o Vazio 
Sanitário segue até o dia 31 de dezembro 2020.
 O Governo do Ceará vem desenvolvendo o Programa de Revitalização da 
Cultura do Algodão e a Adagri realiza as fiscalizações e inspeções fitossanitárias 
para cumprimento das medidas de prevenção e controle do 
bicudo-do-algodoeiro. “A adoção dessas medidas trará vantagens competitivas e 
viabilizará a comercialização de produtos algodoeiros para todo o país e exterior, 
revitalizando e desenvolvendo a cotonicultura do Estado”, finaliza a presidente da 
Adagri, Vilma Freire.
 “Durante as fiscalizações foram repassadas informações sobre as principais 
diretrizes contidas na Portaria, como o cadastramento das áreas de algodão 
(unidades de produção) na Adagri; medidas de controle do bicudo-do-algodoeiro 
e a eliminação de plantas tigueiras e dos restos culturais ao final da colheita”, 
explica a diretora de prevenção da Adagri, Neiliane Borges. Participaram das ações 
os fiscais estaduais agropecuários dos núcleos locais de Baturité, Aracati, 
Itapipoca, Morada Nova e da sede Fortaleza e os agentes de fiscalização dos 
núcleos locais de Iguatu e Morada Nova.

Adagri realiza fiscalização no Sertão Central como 
medida preventiva da praga do bicudo do algodão

Produtores devem adquirir vacina contra Febre Aftosa 
até o dia 02 de dezembro

Fonte: Adagri

Fonte: Adagri

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/11/18/produtores-devem-adquirir-vacina-contra-febre-aftosa-ate-o-dia-02-de-dezembro/
https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/04/Decreto-33.815-14-de-novembro.pdf


Mais de 70 mil empresas foram abertas no Ceará 
até outubro deste ano

Somente em outubro, foram contabilizadas 8.628 novas empresas, 
sendo o mês com o maior número de aberturas este ano

 No período de 2 de março a 6 de novembro, o IDT/SINE atendeu 
348.523 trabalhadores em sua rede de unidades, de acordo com os dados 
da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra do Ministério da 
Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do órgão. Apesar de 
demonstrarem oscilações entre uma semana e outra, no acumulado os 
números revelam um aumento da procura presencial pelos serviços, desde 
a reabertura das unidades de atendimento. Os acessos pelos canais 
remotos também se destacam nesse contexto de pandemia, com 
participação de 2.366 registros nesse período. 
 Os atendimentos presenciais estão normalizados em toda rede IDT, 
mas permanecem ocorrendo somente por meio de agendamento prévio, 
observando os protocolos de segurança orientados pelas autoridades de 
saúde. Para agendar o atendimento os trabalhadores devem acessar o 
portal www.idt.org.br, onde também é possível obter mais informações 
sobre os serviços disponibilizados pelo órgão.

De janeiro a outubro deste ano, o Ceará registrou 73.880 novas empresas, 
de acordo com os dados divulgados pela Junta Comercial do Estado do 
Ceará, autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho. O saldo de empresas, obtido por meio da redução do número de 
aberturas e fechamentos, foi de 51.082 este ano, contra 46.102 
empreendimentos em 2019, o que corresponde ao crescimento de 11% no 
saldo de empresas.
 Somente no mês passado, 8.628 empresas foram constituídas no 
estado, o que faz de outubro o mês com maior número de aberturas este 
ano. O quantitativo de outubro corresponde ao aumento de 2,13% nas 
aberturas, se comparado ao valor referente ao mesmo período no ano 
passado (8.448).
 Em relação aos fechamentos de empresas, o Ceará registrou redução 
de 14,79%, no período de janeiro a outubro de 2020, com 22.798 extinções, 
em comparação ao ano de 2019, com 26.758 baixas realizadas.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 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 6 de novembro, a rede de atendimento do IDT/SINE respondeu pela 
captação de 33.164 vagas nas empresas clientes da rede. Uma análise 
comparativa dos números registrados no período demonstra estabilidade 
no indicador, considerando-se o momento de enfrentamento à pandemia 
da Covid-19, em que segmentos importantes do mercado de trabalho 
suspenderam processos seletivos, indisponibilizando vagas antes 
ofertadas. Percebe-se, entretanto, uma elevação no número de ofertas a 
partir do mês de agosto provocada pelo início das contratações 
temporárias, uma sazonalidade causada pelo incremento dos segmentos 
de comércio e turismo, que se repete a cada final ano.  
 Com cem por cento das suas unidades atendendo presencialmente por 
sistema de agendamento, o IDT mantém ainda à disposição de 
trabalhadores e empregadores, plataformas digitais, como: o site 
www.idt.org.br, o portal gov.br/trabalho, e atendimento telefônico.

IDT/SINE: 348 mil trabalhadores atendidos entre 
março a novembro

33 mil oportunidades de emprego captadas 
pela rede IDT/SINE

Fonte: Jucec

Fonte: IDT
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