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Começa a Feira do Conhecimento Digital; e 
a Sedet participa com estande virtual
Feira do Conhecimento Digital é oficialmente 
aberta e segue até sexta-feira (11/12) com 

programação totalmente gratuita e em formato 
exclusivamente digital

 As atividades da Feira do 
Conhecimento deste ano tiveram início na 
manhã desta quarta-feira (9/12), com as 
boas-vindas do secretário da Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior, Inácio 
Arruda, e da presidente nacional da Fiocruz, 
Nisia Trinidade Lima, aos visitantes do 
evento que nesta edição participam da 
programação de maneira virtual, por meio 
do site www.feiradoconhecimento.com.br.
 A live de abertura também contou com 
a presença do médico, mestre em Saúde 
Comunitária (UFBa) e Ph.D. em 
Epidemiologia Maurício Barreto, que falou 
sobre o tema “Pesquisas e Políticas Públicas 
em Saúde: Inteligência Artificial, Inteligência 
Humana e a Plasticidade dos Dados”. A 
programação segue até sexta-feira (11/12) 
incluindo palestras, webinars, mostras 
virtuais e oficinas em diversas áreas do 
conhecimento.

Sedet na Feira do Conhecimento

 A Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet) está com 
estande virtual na Feira onde disponibiliza 
informações de projetos e ações da pasta e 
das vinculadas. Ao acessar o estande, o 
visitante poderá assistir a um vídeo de 
saudação do secretário Maia Júnior e 
conhecer um pouco sobre os Programa 
Clusters Econômicos de Inovação, Adagri 
100% Digital, os canais de atendimento do 
IDT e muito mais.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Fonte: Sedet

Fique por dentro das 
medidas adotadas pelo 
Governo do Estado do 
Ceará, desde que foi 

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.
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 Temáticas importantes no setor logístico e as vantagens do Ceará para 
comercialização com os mercados nacionais e internacionais estão em pauta na 
edição de 15 anos da Expolog – Feira Internacional de Logística. O evento 
acontece nesta quarta-feira (09), segue até quinta-feira (10) e conta com 
participação do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet) e vinculadas.
 Dois estandes virtuais abrigam a estrutura governamental, sendo um deles 
ocupado pelo Complexo do Pecém e ZPE Ceará e outro pela Agência de 
Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece). Em formato totalmente on-line, o 
evento conta ainda com a colaboração de importantes players do Sistema Sedet 
em palestras e seminários.
 Participaram da abertura da Expolog o titular da Sedet, Maia Junior, o 
presidente da Adece, Eduardo Neves, e a diretora executiva de Relações 
Institucionais do Complexo Pecém, Rebeca Oliveira.
 “O Ceará vive um momento muito importante do ponto de vista de mercado. 
Temos governança, segurança jurídica e transparência. Aspectos que despertam 
interesse de investidores. E outro ponto fundamental é a logística que é um dos 
clusters que priorizamos no Ceará Veloz. Fico muito feliz por ter um evento como 
a Expolog aqui no Estado. O Ceará está pronto para crescer e se desenvolver e a 
logística será fundamental nesse contexto”, enfatizou o secretário durante a 
cerimônia virtual de abertura do evento.

Clique aqui para ver a programação completa.

Fonte: Adece

Representantes da Alltec visitam o Estado do Ceará
 Os diretores da empresa Alltec LTDA, que produz componentes de 
materiais compósitos para aviação, estiveram no Ceará (02 a 04 de 
dezembro) para dar prosseguimento aos estudos de viabilidade de 
implantação de uma unidade fabril no Complexo do Pecém, visando 
expandir seus negócios com foco em exportação.
 Os dirigentes Euvaldo Albaladejo e Ricardo Rodriguez se reuniram com 
o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, e com 
a secretária executiva da Indústria, Roseane Medeiros. Na agenda, houve 
ainda uma visita às instalações da Zona de Processamento de Exportação, 
ao Complexo do Pecém; à Associação das Empresas do Complexo do Pecém; 
ao Instituto Federal de Educação, em São Gonçalo do Amarante; e à 
Federação das Indústrias do Ceará, incluindo o Observatório da Indústria.
 “Avaliamos a visita como muito positiva. É uma honra poder 
apresentar os números do Ceará, a estrutura e a forma como estamos 
organizados”, disse secretária executiva, Roseane Medeiros.

Saiba mais

 A Alltec tem sede em São José dos Campos, São Paulo, desde 1995. A 
empresa fornece peças e partes de aviões, e tem como principal cliente a 
Embraer. Sem deixar de lado seus planos de produção de componentes de 
aviões para exportação, e acreditando no grande potencial do Estado do 
Ceará, a empresa passou a buscar desenvolver novos mercados nos setores 
de energia eólica, automotivo, máquinas agrícolas, e outros.

Fonte: Sedet

 Estar pronto para possíveis emergências é uma premissa 
indispensável para grandes empresas como o Complexo do Pecém. Para que 
possamos estar sempre preparados a atuar de forma assertiva nessas 
situações, realizamos periodicamente simulados de resposta a 
emergências, como o que foi realizado nesta e na semana passada, no berço 
6 do Porto do Pecém.
 A ação simulou um derramamento de óleo no mar proveniente do 
abalroamento (termo náutico que significa colisão) durante a atracação no 
berço. “Avaliamos o tempo de resposta das ações, comunicação entre os 
setores envolvidos, pontos fortes e fracos de cada etapa do plano e 
testamos os materiais que serão utilizados em situações reais”, afirma Ieda 
Passos, Gerente de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho no Complexo do 
Pecém.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 As ações e projetos realizados durante o ano de 2020 pelas Câmaras 
Setoriais e Temáticas do Ceará foram apresentados ao Governo do Estado 
na manhã desta terça-feira (08), durante encontro virtual. O II Fórum Anual 
dos Presidentes das Câmaras Setoriais e Temáticas do Ceará foi realizado 
pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).
 A segunda edição do encontro anual contou com apresentações de 13 
Câmaras Setoriais e 7 Temáticas, que expuseram ações concretizadas neste 
ano e projetos com implantação prevista para 2021. O evento contou ainda 
com a posse dos novos presidentes eleitos para a gestão do ano seguinte.

Câmaras Setoriais e Temáticas apresentam resultados de 
2020 ao Governo do Ceará

Adece e Sedet realizam Rodada Virtual de Negócios de Logística nos 
dias 9 e 10 de dezembro

Potencial logístico cearense é apresentado em feira internacional 
do segmento

O evento 100% virtual faz parte da programação da Expolog 2020

 A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e a Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), realizam, nos dias 09 e 10 de 
dezembro, mais uma Rodada Virtual de Negócios. Desta vez, com o setor de 
Logística, como parte da programação da Expolog 2020.
 A Rodada de Negócios será 100% online e tem por objetivo fortalecer a 
cadeia produtiva de logística cearense, conectando compradores e fornecedores 
interessados nesse segmento para realizarem negócios. Importantes empresas 
fornecedoras de logística já confirmaram participação, e ainda dá tempo de se 
inscrever.

Ceará ao Cubo

 As Rodadas Virtuais de Negócios fazem parte do Ceará ao Cubo, projeto do 
Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, que simboliza as novas perspectivas para o Estado. O 
‘Cubo’ representa as várias faces econômicas do Ceará, exaltando a pluralidade de 
temas abordados e que se multiplica a cada nova oportunidade.

Simulado de derramamento de óleo no mar é realizado 
no Porto do Pecém

Fonte: Adece

Fonte: Sedet

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

https://www.adece.ce.gov.br/2020/12/09/potencial-logistico-cearense-e-apresentado-em-feira-internacional-do-segmento/
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https://www.sedet.ce.gov.br/2020/12/08/camaras-setoriais-e-tematicas-apresentam-resultados-de-2020-ao-governo-do-ceara/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/12/09/simulado-de-derramamento-de-oleo-no-mar-e-realizado-no-porto-do-pecem/


 O Governo do Estado do Ceará, atendendo a uma demanda da Agência 
de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), encaminhou para Assembleia 
Legislativa do Ceará (AL-CE) a mensagem do projeto de lei que trata da 
regularização cadastral dos produtores agropecuários do Ceará junto a 
Agência. A mensagem foi lida no plenário nesta quinta-feira (02) e 
encaminhada para apreciação das comissões. A partir da aprovação, os 
criadores que estiverem com situação cadastral irregular junto a Adagri 
terão o prazo de 90 dias para regularizar sua situação sem sofrer nenhuma 
autuação ou penalidade.
 “O cadastro atualizado é imprescindível para que a Adagri tenha um 
controle real da situação que se encontra o rebanho do Estado e assim 
conseguir trabalhar para garantir a manutenção da sanidade agropecuária 
do Ceará”, destaca a presidente da Adagri, Vilma Freire. Segundo ela, 
atualmente se encontra na Agência um grande volume de criadores em 
situação irregular e “isso está dificultando as ações que vem garantindo o 
Estado livre de doenças que assolam os animais”, reforça.
 A lei passará a vigorá após aprovação e publicação no Diário Oficial do 
Estado (DOE). A regularização do cadastro pode ser feita nas unidades da 
Adagri ou através do aplicativo Produtor Adagri.

Governo do Estado encaminha para a Assembleia 
Legislativa mensagem que vai regularizar situação dos 

criadores cearenses

Fonte: Sedet

 O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, 
participou, na tarde da última sexta-feira (04), do Fórum de Gestores da 
Superintendência Estadual do Banco do Nordeste. O convite foi do para 
participar do  painel  ‘As Perspectivas 2021: Tendências  Econômicas’, que  
contou com a participação do Superintendente Estadual do BNB do Ceará, 
Rodrigo Bourbon, e Marcos Falcão, gerente executivo de Avaliação de 
Políticas e Programas no Banco do Nordeste/Etene.
 Durante o evento, o titular da Sedet apresentou o Ceará Veloz, 
destacando as as plataformas de Infraestrutura e Logística; Ambiência de 
Negócios; Educação e Capital Humano; e Tecnologia e Educação. Entre os 
destaques da apresentação, o Hub Aéreo,o Hub Logístico e a parceria do 
Porto do Pecém com Roterdã, que está completando 2 anos. Maia Júnior 
também citou alguns importantes investimentos atraídos para o Ceará nos 
últimos meses, como a refinaria que vai produzir 50 mil barris de o óleo 
combustível marítimo (bunker); a fabricante de pás e aerogeradores de 
energia eólica off shore; entre outros.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 Após reunião semanal do Comitê Estadual de Enfrentamento à 
Pandemia do Coronavírus, o governador do Ceará, Camilo Santana, 
anunciou que o novo Decreto de Isolamento Social permanece inalterado, 
mas de forma temporária. Com isso fica definido a prorrogação do atual 
decreto, a partir de segunda-feira (7).
 “Avaliamos os relatórios e indicadores, que apontam aumento dos 
casos em algumas áreas, assim como vem ocorrendo em outras partes do 
Brasil e do mundo, e causando preocupação. Por conta do período de Natal 
e Ano Novo, quando há maior movimentação no comércio e tradição de 
confraternizações, nossas equipes estarão se reunindo de imediato com 
alguns setores para definir protocolos específicos para esse período, para 
evitar os excessos. Isso já será definido ao longo da semana, e tão logo que 
definido, será anunciado”, informou o governador.

 A abertura do XXIX Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem e o IV 
Simpósio Brasileiro Salinidade, na última segunda-feira (07), contou com a 
participação do secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia 
Júnior, e do secretário executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro.
 O evento acontece até o dia 11 de dezembro e é 100% virtual. Em um 
cenário de grave impacto socioeconômico decorrente da pandemia, o 
agronegócio brasileiro destaca-se como um setor de crescimento e grandes 
oportunidades.

Saiba mais

 O Inovagri Meeting Virtual 2020 une esforços da comunidade científica 
brasileira e de grupos de pesquisa estrangeiros para contribuir com o 
aprimoramento dos processos de transformação de água em alimentos e 
fibras, com sustentabilidade e superando as incertezas.
 Durante 5 dias de evento serão realizadas 30 Mesas Redondas com 
pelo menos 120 palestrantes, além de uma ampla programação palestras, 
cursos on-line, reuniões de grupos de pesquisa e atividades com discussões 
sobre diversos assuntos como por exemplo: as novas tecnologias para a 
irrigação; engenharia da irrigação; manejo eficiente da irrigação; recursos 
hídricos; clima; qualidade da água na agricultura irrigada, além dos novos 
rumos da ciência para melhoria da atividade agrícola com ênfase na 
transferência de tecnologia e assessoramento a irrigantes.

Sedet participa do Inovagri Meeting Virtual 2020

Governo do Ceará trabalha para capacitar setor e desenvolver pesca do 
atum de forma sustentável

 Até 2016, o item “atum e afins” era praticamente inexistente na pauta de 
exportações cearenses. E essa espécie, muito disputada no mercado 
internacional, era pouco valorizada no mercado regional, que estava mais voltado 
a captura de outros tipos de peixes, a lagosta e o camarão. Contudo, em 2019 as 
exportações de atum já superaram US$ 3,5 milhões.
 O potencial da costa oceânica cearense, com 573 kms de extensão, e sua 
pouca exploração em águas profundas, está atraindo investidores internacionais. 
E o estado vem trabalhando projetos para participar com mais ênfase dessa rede 
de negócios mundial, que movimenta bilhões de dólares – desde a pesca e 
processamento até chegar ao consumidor final.
 No ano 2020, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico (Sedet) trabalhou em duas frentes: manter 
indústrias instaladas e, se possível, atrair outras empresas do setor para o estado; 
e também qualificar barcos pesqueiros cearenses para capturar o atum e 
conservar a qualidade do peixe em elevados padrões até chegar ao setor de 
processamento.

Ceará Veloz é apresentado durante Fórum de Gestores 
do Banco do Nordeste

Fonte: Sedet

Fonte: Sedet

Fonte: Governo do Ceará

Novo decreto estadual mantém restrições sanitárias 
vigentes Ceará

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Clique aqui para ver a programação completa.

Fonte: Adagri

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Clique aqui para ler o Decreto 33.841.
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https://www.sedet.ce.gov.br/2020/12/07/ceara-veloz-e-apresentado-durante-forum-de-gestores-do-banco-do-nordeste/
https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/12/Decreto-33.841-05-de-dezembro.pdf
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/12/07/novo-decreto-estadual-mantem-restricoes-sanitarias-vigentes-ceara/


368 novas empresas foram abertas no Ceará, ontem 
(08/12), de acordo com o Observatório Jucec, 

publicação diária da Junta Comercial do Estado do 
Ceará, Autarquia vinculada à Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O observatório 
também apresenta os números de processos e livros 

analisados, certidões emitidas e chamados finalizados 
no Fale Jucec.

Número de novas empresas tem aumento de quase 14%

 No período de 2 de março a 27 de novembro, o IDT/SINE atendeu 
389.920 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 órgão e demonstram um 
crescimento de 18% no número de atendimentos presenciais e virtuais.
 Ressalta-se que com a estabilidade do plano de retomada das 
atividades econômicas no estado, seguindo todas as medidas de segurança 
necessárias, o IDT/SINE conta com 18 postos operando em atendimento 
presencial. 
 Os interessados em agendar seu atendimento nas Unidade do IDT, 
poderão realizá-lo 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. 

 O número de registros de novas empresas em novembro deste ano no 
Ceará aumentou 13,34% em relação ao mesmo período do ano passado, de 
acordo com a Junta Comercial do Estado do Ceará, autarquia vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Ao todo, foram 
8.220 registros de novos negócios no mês passado, contra 7.252 de 
novembro de 2019.
 A presidente da Jucec, Carolina Monteiro, destacou o crescimento no 
setor de serviços. “Consideramos esse cenário muito positivo apesar da 
crise em saúde que enfrentamos neste período. Observamos um aumento 
considerável no número de empresas no setor de serviços em comparação 
aos outros tipos de negócio. Neste final de ano, percebemos a economia se 
alavancando”.A presidente ainda ressalta a parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) para diminuir cada vez 
mais a burocracia na abertura e fechamentos de empresas no estado do 
Ceará.

 De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação de 
Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, de 2 de março a 27 de 
novembro, a rede de atendimento do IDT/SINE respondeu pela captação de 
37.019 vagas nas empresas clientes desta rede. Considerando os dados da 
última semana, observou-se a captação de 1.414 vagas na rede IDT/SINE, o 
que revela um aumento de 12% em relação à semana anterior.
 Como resultado desse trabalho de captação de vagas, durante o 
período de março a novembro, a Base de Gestão da Intermediação 
demonstrou a inserção de 23.129 trabalhadores. Somente na última 
semana foram inseridas 1.847 pessoas, por meio do IDT/SINE, registrado 
um aumento de 116% neste indicador em relação à semana anterior, 
quando foram colocados 856 trabalhadores.
 Com o intuito de facilitar o contato para a oferta de vagas, o IDT 
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 remotamente, por meio 
de atendimento telefônico, home office, sempre na intenção de melhor 
contribuir e atender bem às empresas neste momento.

SINE/IDT realizou cerca de 390 mil atendimento

Mais de 37 mil vagas captadas nas empresas

Fonte: Jucec

Fonte: IDT
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