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Pecuária de leite acumula 
crescimento de quase 63% no Ceará

 A pecuária de leite no Ceará conseguiu 
acumular crescimento de quase 63% na 
produção entre os anos 2015 e 2019, 
passando de 489,3 milhões para 797,4 
milhões de litros por ano, segundo dados do 
IBGE. E tem agora possibilidade de avançar 
em ritmo mais acelerado, considerando as 
chuvas recentes acima da média; a 
consolidação de uma fábrica de leite em pó 
no município de Morada Nova; e a chegada 
das águas do rio São Francisco ao território 
cearense, que vai permitir maior segurança 
hídrica para cultivo de pasto nos perímetros 
irrigados.
 Tudo isso pode abrir espaço para 
expressivo incremento da produção nos 
próximos anos, considerando que o 
mercado regional tem boa demanda – 
estima-se que atualmente o Ceará importa 
da região Centro-Sul do país cerca de 500 
mil litros de leite por dia, principalmente na 
forma de derivados. A tendência é que em 
2020 a produção supere a do ano anterior e, 
mantida a média de crescimento dos últimos 
anos, o Ceará alcance a produção de 1 bilhão 
de litros de leite até o final de 2021.
 “O leite é uma cadeia econômica muito 
tradicional e importante no Ceará, que 
produz mesmo nas condições extremas do 
semiárido e em propriedades de todos os 
184 municípios. Por essa razão nós do 
Governo do Estado temos grande interesse 
em apoiar o segmento no sentido de 
aumentar a produção por animal e também 
agregar maior valor aos produtos”, afirma o 
secretário Francisco de Queiroz Maia Júnior, 
titular da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet).
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 Vender para as instituições públicas tornou-se uma alternativa 
bastante rentável para muitas micro, pequenas e médias empresas 
brasileiras. A experiência do Estado do Ceará está entre algumas das 
melhores iniciativas do Brasil, constituindo-se em importante alternativa 
para o fomento dos pequenos negócios, uma das práticas mais utilizadas 
pelos governos municipais, estaduais e federal para movimentar a 
economia do País.
 Entre 2016 e 2019, o Governo do Estado do Ceará adquiriu dos 
pequenos negócios cerca de R$ 4,67 bilhões. Os dados são do Portal de 
Compras Governamentais, gerido pela Secretaria do Planejamento e Gestão 
(Seplag). Dada a importância do mercado, da Política de Compras 
Governamentais e acreditando nessa premissa, a Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), por meio da Secretaria 
Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, assumiu papel de articulador e 
fomentador da Política de Compras Governamentais voltada para os 
pequenos empreendedores cearenses.
 No ano de 2019, as microempresas, empresas de pequeno porte e 
empreendedores individuais participaram de 25,02% do total comprado 
pelo Estado. Do total desses pequenos negócios, 75,3% estão localizados 
no Ceará. Somente dos pequenos negócios, foram mais de 1,45 bilhão de 
reais em bens, serviços e obras, envolvendo 840 unidades contratantes, 
19.459 processos de aquisição, mais de 136 mil itens e a contratação de 
1.913 fornecedores.

 Com o encerramento da colheita da safra de Algodão no Cariri, a 
Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), órgão vinculado a 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), já está em 
campo para fiscalizar o cumprimento de medidas oficiais referentes a 
Portaria Adagri Nº 022/2020, pelos produtores que plantaram a lavoura 
algodoeira.
 No Cariri, os fiscais estaduais agropecuários estão em campo 
fiscalizando as áreas produtoras de algodão, com vistas a exigir dos 
produtores o cumprimento do dispositivo contido na portaria. O 
documento determina que após a colheita o produtor tem até 30 (trinta) 
dias para eliminação de soqueiras e tigueras por meio físico, mecânico ou 
químico, isolados ou conjuntamente, entre outras obrigatoriedades. A 
Região destaca-se pelo nível tecnológico de produção e de produtores nos 
municípios de Brejo Santo, Porteiras, Mauriti, Milagres e Missão Velha, e em 
menores proporções os municípios de Barbalha e Juazeiro do Norte.
 Além de medidas fitossanitárias praticadas pelos produtores, 
sobretudo para o controle da praga do bicudo do algodoeiro, a eliminação 
das soqueiras e tigueras é uma atividade fundamental que antecede o 
vazio sanitário estabelecido para o Estado do Ceará, o qual ocorre no 
período de 01 de outubro a 31 de dezembro. Esse período consiste na 
ausência total de plantas vivas de algodoeiro, quer seja em campos de 
produção ou por germinação espontânea.
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 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) tem 
participação confirmada para a edição 2020 do Ceará Global, evento de 
internacionalização da economia cearense. Com o tema: O Futuro em 360º, 
a mostra acontece entre os dias 25 e 27 de agosto, com edição especial e, 
pela primeira vez, ocorre de forma totalmente online, por meio de 
plataformas de streaming.
 O secretário da Sedet, Maia Júnior, participará do painel “Ceará Veloz”, 
no dia 25 de agosto, às 19h. Pela manhã, às 10h30, o secretário executivo 
de Comércio, Serviços e Inovação, Júlio Cavalcante, participará do painel “Os 
Clusters da Economia da Inovação no Ceará”.
 Às 9h o tema será “Macau: a Plataforma entre China e os países de 
língua portuguesa”. E às 10h30 o bate papo será sobre “Investimento 
Estrangeiro. Por que investir no Ceará”. 
 O secretário executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, será o 
moderador do painel “A revolução do agronegócio no Ceará”. O bate papo 
acontecerá às 18h do dia 26 de agosto. O presidente da Adece, Eduardo 
Neves, mediará o painel “As Câmaras Setoriais como instrumento de 
desenvolvimento econômico”, no dia 27, às 10h30. 
 Outros dois painéis terão a participação de coordenadores da Sedet. 
Marta Campelo será moderadora do painel “Como fazer negócios no 
Connect Américas”, dia 26, às 17h. E Expedito Parente Júnior participará do 
painel “Ceará: a construção do amanhã, dia 26, às 19h.
 Através de transmissões virtuais, os participantes terão acesso a mais 
de 50 palestras, cases e workshops, conduzidos por mais de 150 
profissionais localizados em diversos países, discutindo os principais temas 
que envolvem o comércio exterior e o investimento estrangeiro no Ceará.
 A presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior da Adece e 
coordenadora do Núcleo de Práticas em Comércio Exterior (Nupex) da 
Unifor, Mônica Luz, explica que o Ceará Global surgiu para dar visibilidade 
aos esforços do estado na elaboração de sua política de 
internacionalização. “Neste momento complexo e sem precedentes, o Ceará 
expõe a resiliência de sua sociedade empreendedora. O Ceará Global é o 
lugar para mostrar toda a nossa centralidade Atlântica e vital conexão com 
o mundo”, reforça Mônica.

Clique aqui para ler a reportagem completa com o link para as inscrições.

Sistema Sedet participará do Ceará Global 2020

Pequenos negócios cearenses têm aumentado cada vez 
mais sua participação no Programa de 

Compras Governamentais
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 O Complexo do Pecém apresentou seu potencial e como contribui para 
o incremento do agronegócio no Brasil, durante o Seminário Online de 
Logística e Agronegócio que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto. O 
evento contou com a participação de importantes players do setor que 
promoveram, com toda sua experiência, discussões sobre desafios e 
possíveis soluções para que o agronegócio prospere e siga se fortalecendo 
no País.
 Durante o painel sobre Comércio Exterior, a Diretora Executiva de 
Relações Institucionais do Complexo, Rebeca Oliveira, falou sobre as 
melhorias que estão sendo implementadas na infraestrutura dentro do 
Complexo para atender, além das outras mercadorias movimentadas 
através do Porto do Pecém, o setor de agronegócio.
 Segundo a diretora, no Pecém existem dois berços que são, 
praticamente, exclusivos para navios conteineiros, equipados com 
guindastes do tipo STS. Rebeca enfatiza que, apesar da experiência com as 
frutas frescas, o Pecém tem interesse e estrutura para movimentar outros 
produtos relacionados ao agronegócio. A diretora, em sua fala, também 
destacou a Zona de Processamento de Exportação do Ceará – ZPE Ceará, 
que agora possui a ZPE II, área de 23 hectares disponível para a instalação 
de novos empreendimentos.

Fonte: Complexo do Pecém
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Complexo do Pecém apresenta seu potencial para o 
incremento do agronegócio no Brasil

Fonte: Governo do Ceará

 Após encerrar mais uma reunião com o Comitê Científico que avalia e 
define as medidas adotadas nos decretos estaduais relativos à pandemia, o 
governador Camilo Santana anunciou na última sexta-feira (14) a 
atualização sobre a aplicação das etapas do Plano de Retomada 
Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais nas 
macrorregiões de saúde cearenses. O novo decreto passou a valer na 
segunda-feira (17).

– Fortaleza e municípios da Macrorregião de Fortaleza seguem na Fase 4;
– Macrorregiões de Sobral, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe avançam 
para a Fase 3;
– Macrorregião do Cariri segue para a Fase 2;

 Seguindo as diretrizes da saúde, o governador informou que os 
setores ainda não autorizados a funcionar, continuam sendo avaliadas 
pelas equipes, assim como seus indicadores, cenários e protocolos para a 
tomada de decisão. “Essa avaliação de cada setor e seu funcionamento é o 
mesmo hoje, assim como desde o início da pandemia, agindo sempre com 
critério, responsabilidade e colocando a vida em primeiro lugar. Não 
esqueçamos que a pandemia continua, é grave e depende de todos nós que 
não haja repique de casos. Evite aglomerações e use sempre máscara”, 
finalizou o governador.
 Participaram da reunião virtual profissionais de Saúde, presidentes do 
Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, e Ministério Público Estadual e 
Federal.

Governo do Ceará renova decreto e municípios do 
interior avançam de fase

Macrorregiões de Sobral, Sertão Central e Litoral Leste 
seguem para a fase 3; Cariri avança para a fase 2

 O governador do Ceará, Camilo Santana, entregou e inaugurou um 
novo galpão ara ser utilizado pela fábrica de calçados, Sugar Shoes, 
gerando um total de 2.000 empregos em Senador Pompeu. Via Agência de 
Desenvolvimento do Ceará (Adece), o Estado investiu R$ 4.508.491,26 
milhões, numa área total de 5052,40m2, e que ampliará a capacidade de 
produção atual, de 8 para 12 mil pares de calçados por dia. A contrapartida 
da prefeitura foi de R$ 398.313,60, ao ceder o terreno do empreendimento, 
enquanto a fábrica investiu R$ 1.500.000,00 milhão.
 O evento foi virtual, direto do Palácio da Abolição, e contou ainda com 
a participação do titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), Maia Júnior. Em Senador Pompeu estavam presentes 
Eduardo Neves, presidente da Adece, Paulo César, empresário da Sugar 
Shoes, Antônio Mauricio Pinheiro, o Maurição, prefeito da cidade, além do 
funcionário Edneudo Oliveira, representando todos os outros da empresa.

Fonte: Governo do Ceará

Governo do Ceará inaugura galpão industrial em 
Senador Pompeu e gera 2.000 empregos

 O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), órgão 
vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), atualizou o mapa 
da classificação dos municípios quanto às fases do plano de retomada da 
economia cearense de acordo com o Decreto Estadual nº 33.717, publicado 
em 15/08 no Diário Oficial. O Decreto prorrogou o isolamento social no 
Ceará, renovando a política de regionalização das medidas, assim como 
dando outras providências.
 Para maiores detalhes sobre em que fase se encontra determinado 
município do Estado do Ceará, acesse o mapa elaborado pelo Ipece, que 
possibilita o cidadão e os gestores consultarem geograficamente em que 
fase do plano de abertura estão atualmente o seu município. Já o decreto 
estadual 33.709 traz informações de quais atividades podem ser reabertas, 
segundo cada fase do plano de retomada da economia cearense. O mapa foi 
elaborado pelos analistas de Políticas Públicas Cleyber Nascimento de 
Medeiros e Alexsandre Lira Cavalcante.

Clique aqui e acesse o mapa Fases do Plano de Retomada Responsável das 
Atividades Econômicas e Comportamentais Segundo Municípios Cearenses.

Clique aqui e acesse o Decreto 33.717, de 15 de agosto de 2020.

Confira a classificação atual dos municípios cearenses 
no plano de retomada da economia

Fonte: Ipece

https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2020/08/Mapa_Decreto_33717_Ipece_150820.pdf
https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2020/08/Decreto_33717_150820.pdf
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/08/13/complexo-do-pecem-apresenta-seu-potencial-para-o-incremento-do-agronegocio-no-brasil/


 Nessa segunda-feira (17/8), em consonância com o Plano de 
Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais, as 
Unidades do IDT/SINE de Tianguá e Iguatu retomam o atendimento 
presencial. Com a abertura desses postos, doze das dezoito Unidades do 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) já estão abertas e seguindo 
todos os protocolos previstos pela saúde.
 Dessa forma, para ser atendido, o trabalhador precisa agendar o seu 
atendimento no site do IDT (www.idt.org.br). Além disso, o profissional terá 
sua temperatura medida ao chegar, não poderá entrar acompanhado e 
precisa permanecer usando máscara, garantindo o bem-estar de todos.
 Afora o atendimento presencial, que retoma gradualmente, desse o 
dia 22 de junho, o IDT/SINE continua disponibilizando seus serviços por 
canais virtuais. Assim, o trabalhador que precisa dar entrada no 
seguro-desemprego pode acessar o serviço pelo chatbot, em 
www.idt.org.br, ou pelo e-mail sd.ce@idt.org.br. Em relação à consulta das 
vagas, é possível realizá-la pelo Portal do IDT ou pelo whatsapp 
institucional. Mais informações, pelos telefones das Unidades.

 O Conselho Estadual do Trabalho (CET), realizou no último dia 14 a 
segunda Reunião Ordinária, onde foi aprovado o Regimento Interno do 
Colegiado. O texto final foi aprovado por 13 votos favoráveis, nenhum voto 
contrário e nenhuma abstenção.
  Com essa etapa concluída, o CET encaminhará a documentação exigida 
pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) 
para o credenciamento. O passo seguinte é habilitar-se para apresentar o 
Plano de Ações e Serviços, que permitirá o aporte de recursos no Fundo 
Estadual do Trabalho do Ceará (FET), provenientes do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT). Os recursos serão alocados para o desenvolvimento da 
rede de atendimento do SINE no Ceará.
  A reunião aconteceu em ambiente virtual e contou a participação de 
representantes dos seguintes órgãos: Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação 
Superior (Secitece), Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), 
Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (SRT), Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), Federação dos Trabalhadores, Empregados e 
Empregadas no Comercio e Serviços no Estado do Ceara (Fetrace), 
Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares 
do Estado do Ceará (Fetraece), Federação dos Trabalhadores no Serviço 
Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), Federação das Empresas 
de Transportes de Passageiros de Ceará, Piauí e Maranhão (Fetrans), 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará 
(Fecomércio) e Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Mais de 186 mil atendimentos realizados

Cerca de 13 mil vagas captadas

IDT/SINE de Tianguá e Iguatu retomam 
atendimento presencial

Conselho Estadual do Trabalho aprova seu 
Regimento Interno

 No período de 2 de março a 7 de agosto, o IDT/SINE atendeu 186.534 
trabalhadores em sua rede de atendimento, 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 IDT/SINE. Os resultados 
das últimas semanas revelam um aumento de 20% no número de 
atendimentos, presenciais e virtuais, visto que mesmo com doze Unidades 
já em atendimento presencial, o órgão mantém ativo seus canais remotos 
de comunicação para a prestação de serviços à população.
 Os atendimentos presenciais estão ocorrendo somente com 
agendamento e as Unidades que reabriram foram Fortaleza (Centro e 
Papicu), Maracanaú, Eusébio, Horizonte, Pecém, Iguatu, Itapipoca, Crateús, 
Tianguá e Aracati. Até a normalização das atividades, além do sistema de 
agendamento, para evitar aglomerações, o órgão mantém outras medidas 
de protocolo de segurança, como o uso de máscara, o distanciamento 
mínimo e a aferição da temperatura ao entrar no ambiente. 
 Para os atendimentos remotos, os canais de comunicação estão 
disponíveis através de e-mail, aplicativos chatbot e WhatsApp, dos portais 
www.idt.org.br e gov.br/trabalho e de sua página no facebook e instagram. 
A comunicação pelo telefone também é possível e destaca-se como o 
principal canal utilizado pelo trabalhador nesse período. Os interessados 
podem ligar para o 0800 591.0363 ou para as Unidades do IDT/SINE – os 
telefones estão disponíveis em www.idt.org.br.

 De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação 
de Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, entre os dias 2 de 
março a 7 de agosto, a rede de atendimento do IDT/SINE respondeu pela 
captação de 12.918 vagas nas empresas clientes desta rede.
 Os números refletem o momento difícil de enfrentamento ao 
COVID-19, quando a maior parte das vagas foi para a área da saúde e de 
setores essenciais da economia, como alimentação e farmácias. Porém, 
com a retomada responsável das atividades econômicas e 
comportamentais, promovidas pelo Governo do Estado do Ceará, houve 
um impacto direto nos resultados desse indicador, que registrou um 
acréscimo de 47% em relação à semana anterior. 
 Para facilitar o acesso aos serviços pelas empresas clientes, o IDT 
colocou à disposição a prestação de serviços por meio de plataformas 
digitais, como os portais www.idt.org.br e o gov.br/trabalho, afora outros 
serviços que estão sendo realizados remotamente, por meio de 
atendimento telefônico.
 As visitas às empresas para a captação de vagas estão sendo 
retomadas gradualmente, de acordo com o plano de retomada da 
economia no estado, e mantendo os protocolos básicos de segurança para 
prevenção contra a disseminação da Covid-19.

Fonte: IDT
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Clique aqui para saber quais unidades do IDT já estão abertas e seus 
respectivos números de contato.

O Observatório Jucec, publicação diária da Junta 
Comercial do Estado do Ceará, autarquia vinculada à 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 
divulgou dados dos serviços prestados na segunda-feira 

(17/08). O Observatório apresenta o quantitativo de 
processos e livros analisados, certidões emitidas, 

atendimentos realizados pelo Fale Jucec e o total de 
abertura de empresas no dia. A publicação está 
disponível nas redes sociais e site da Autarquia.
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