
 O Estado do Ceará está se preparando para sediar uma pesquisa que vai 
permitir a produção de um querosene de aviação verde, um combustível 
renovável. A ideia é produzir combustível  usando energia renovável a partir 
do gás hidrogênio, que pode ser obtido da eletrólise da agua. 
 O projeto ainda está em fase de pesquisa e deverá ser desenvolvido nos 
próximos três anos. A meta é que toda a cadeia de produção utilize 
matéria-prima de fontes renováveis. O secretário executivo de Comércio, 
Serviço e Inovação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 
Júlio Cavalcante, explica que o Projeto denominado Pro QR é uma parceria 
com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Agência de Desenvolvimento 
Alemão. “A ideia chegou até nós por meio de um cearense que fez 
doutourado na Unicamp e criou uma empresa que já produz hidrogênio verde 
a partir da eletrólise da água, utilizando energias renováveis”, afirmou Júlio.  
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Ceará terá usina para desenvolver combustível 
de aviação renovável

Fonte: Sedet
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Fonte: Complexo do Pecém

 Através de transmissão ao vivo nas redes sociais, o governador Camilo 
Santana anunciou medidas de apoio ao setor de eventos para esse período 
de pandemia. Estavam presentes o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas 
Vieira, a titular da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Fernanda Pacobahyba, o 
secretário da cultura, Fabiano Piúba, e o secretário executivo de 
planejamento e orçamento da Seplag, Flávio Ataliba, que também coordena 
o comitê que dialoga com os setores produtivos e econômicos do Ceará.
 O governador destacou que as medidas anunciadas são resultado de 
um processo de diálogo com um dos setores que mais foram afetados por 
essa pandemia, os eventos. “Estamos há 11 meses com a pandemia, e 
vários setores produtivos foram afetados, mas hoje já tivemos 
praticamente um retorno de mais de 90% da economia do Ceará 
funcionando. Contudo, o setor de eventos foi e ainda está bastante afetado. 
Para amenizar a situação tivemos a parceria do Governo Federal e Estadual 
com a Lei Aldir Blanc, mas agora o Estado do Ceará anuncia as suas cinco 
medidas de apoio”, ressaltou.

 Após fechar 2020 com mais de 11 milhões de toneladas 
movimentadas, a ZPE Ceará, empresa que compõe o Complexo do Pecém 
iniciou este ano com crescimento em seu fluxo de cargas. No último mês de 
janeiro, a movimentação de mercadorias atingiu 873.781 toneladas, uma 
alta de 6,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.
 Entre as principais mercadorias que passaram pelos gates da ZPE 
Ceará em janeiro, o maior fluxo foi oriundo do minério de ferro, com 260.661 
de toneladas movimentadas no período, alta de 1,44% ante o mesmo mês 
do ano passado. O carvão mineral, por sua vez, movimentou 178.539 de 
toneladas ao longo do mês, um crescimento de 38,2% no comparativo com 
2020.

Governo do Ceará anuncia medidas de apoio ao 
Setor de Eventos

ZPE Ceará inicia o ano com avanço de 6,1% na 
movimentação de cargas
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IDT/SINE funcionou normalmente durante o carnaval
 Em consonância com o decreto do Governo do Ceará, que suspendeu o 
ponto facultativo nos dias 15 e 16 de fevereiro como medida preventiva diante da 
pandemia do coronavírus, o IDT/SINE continuou com o atendimento normal aos 
trabalhadores e empresas nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.
 Ressalta-se que o atendimento segue todas as normas do protocolo 
sanitário da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Ceará, com 
atendimento agendado para evitar aglomeração, mantendo os distanciamentos 
necessários e o uso obrigatório de máscara.
 No Estado, o trabalhador conta com dezoito Unidades de Atendimento, 
realizando diversos serviços, como o cadastro ou encaminhamento para o 
mercado de trabalho, a habilitação ao seguro-desemprego e a entrega da CTPS.

Serviço:
O agendamento para o atendimento presencial nas unidades do IDT está 
disponível no portal www.idt.org.br; e para as Unidade no Vapt Vupt, está 
disponível no endereço http://vaptvupt.sps.ce.gov.br.
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Perdeu o prazo do pagamento da primeira parcela do IPVA? 
Confira o que fazer

MAIS DESTAQUES
clique e acesse:
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