
PARA SABER MAIS
clique e acesse:

Nº 24 - 2020
16 de setembro de 2020

Governo do Ceará assina memorando 
para instalação de refinaria 

de petróleo na ZPE
 O governador do Ceará, Camilo 
Santana, assinou um memorando de 
entendimento para a instalação de uma 
refinaria de petróleo na área da ZPE, a cargo 
da companhia brasileira Noxis Energy. O 
valor total do investimento para a 
implantação do projeto é de R$ 4,240 
bilhões, gerando 150 empregos diretos e 
cerca de 3.000 indiretos. Na ocasião 
estavam presentes o secretário do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet), Maia Júnior, o secretário do Meio 
Ambiente (Sema), Arthur Bruno, além de 
Gabriel Debellian, Diretor-Presidente da 
Noix, e Márcio Dutra, principal investidor.
 “Sempre tivemos um objetivo de 
implantar no Ceará uma refinaria e uma 
siderúrgica. Em 2017 conseguimos abrir a 
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), 
formada pela brasileira Vale e as coreanas 
Dongkuk e Posco, um grande investimento 
de todas as partes. Agora, para a instalação 
da refinaria da Noxis Energy, nós também 
nos colocamos a disposição para viabilizar a 
sua instalação, é um grande investimento 
para o nosso Estado e para os cearenses”, 
apontou o governador.
 Após o licenciamento ambiental, a 
implantação está prevista para ocorrer no 
máximo em 30 meses, em consonância com 
os objetivos econômicos e sociais do Estado 
do Ceará, de incremento do nível dos 
empregos e das receitas, bem como redução 
das desigualdades regionais e sociais. 
Sediada no Rio de Janeiro, a Noxis Energy 
atua na área de refino de petróleo com 
plantas em processo de instalação em locais 
estratégicos ao longo da costa brasileira. No 

Fonte: Governo do Ceará

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

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.

Ceará, a refinaria de petróleo terá como principal produto o óleo combustível 
marítimo (bunker), com a capacidade de refino de 50.000 BBL/dia, e quando 
totalmente implantada a produção prevista é de 1.500.000 (hum milhão 
quinhentos mil) toneladas/ano de combustível, até 2025.

Clique aqui e confira a matéria completa.
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Inscrições no link: tiny.cc/cearaaocubo
a partir das 09h

E nas nossas redes sociais:

É AMANHÃ

 Na próxima quinta-feira (17), o Governo do Estado do Ceará, por meio 
da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), realizará 
o Ceará ao Cubo, um grande evento virtual, que contemplará workshop, 
palestras e o lançamento de Rodadas Virtuais de Negócios.
 Às 9h o secretário da Sedet, Maia Júnior, fará a abertura do evento, 
com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Secretaria. Outras 
autoridades foram convidadas e também participarão do momento inicial.
Em seguida, das 9h30 às 12h30, será realizado o Workshop ‘Como os 
pequenos negócios podem vender para o Governo do Estado do Ceará’. 
 Após o intervalo para o almoço, a programação retornará às 14h com o 
lançamento das Rodadas Virtuais de Negócios. Às 14h30 teremos a palestra 
‘Estratégias Inovadoras de Marketing’. Às 16h haverá a segunda  palestra: 
‘Soluções de Financiamento para sua Empresa’ que contará com 
representantes de Bancos públicos e privados. 
 O Ceará ao Cubo é totalmente gratuito e será transmitido pelo YouTube 
da Sedet. Para aqueles que se inscreverem, será emitido certificado de 
participação mediante preenchimento da pesquisa de satisfação.   O evento 
conta com o apoio institucional do Sebrae Ceará, Federação das Indústrias 
do Ceará (Fiec), Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec). Não deixe de participar.

Acesse o link para se inscrever. https://tiny.cc/cearaaocubo 

Leia a reportagem completa clicando aqui. 

Ceará ao Cubo continua com inscrições abertas 
O evento tem o objetivo disseminar conhecimento, estimular a inovação 
de produtos e serviços pós-pandemia e multiplicar as oportunidades de 

negócios, fortalecendo cada vez mais a economia do nosso Estado

Fonte: Sedet

 O Governo do Ceará assinou na última quinta-feira (10) memorando de 
entendimento com a empresa chinesa Mingyang Smart Energy 
formalizando a intenção de que seja instalada uma fábrica de pas e turbinas 
no estado para um complexo eólico offshore, sistema que aproveita a força 
do vento que sopra em alto-mar. O governador Camilo Santana recebeu no 
Palácio da Abolição, sede do Executivo estadual, o vice-presidente da 
multinacional, Larry Wang.
 Também participaram da assinatura do memorando o secretário do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet), Maia Júnior; o 
assessor especial de Relações Internacionais, César Ribeiro; o 
secretário-executivo de Energia e Telecomunicações da Seinfra, Adão 
Linhares; e a secretária-executiva da Indústria (Sedet), Roseane Oliveira de 
Medeiros; além de empresários do setor.
 Fundada em 1993, com sede em Zhongshan Guangdong, China, a 
Mingyang Smart Energy é fabricante de turbinas eólicas de primeira classe 
e fornecedora de soluções integradas de energia limpa. A empresa conta 
com nove mil colaboradores e 16 fábricas situadas na China e Índia. Atua 
nos setores de energia eólica e solar, ocupando a 37ª posição entre as 500 
maiores empresas de novas energias do mundo e a 1ª em inovação eólica 
offshore.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Fonte: Governo do Ceará

Governo do Ceará assina memorando com multinacional chinesa 
para instalação de complexo eólico

Memorando de entendimento foi assinado em reunião entre o governador 
Camilo Santana e o vice-presidente da empresa chinesa Mingyang

 O saldo de empresas registradas no Ceará, de janeiro a agosto deste 
ano, foi positivo segundo os dados da Junta Comercial do Estado do Ceará, 
Autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet). Ao todo, foram 56.528 novos negócios abertos no 
estado, enquanto que os fechamentos totalizaram 18.124 registros, o que 
corresponde ao saldo de 38.404 empresas.
 O cenário também apresenta dados positivos se compararmos os 
meses de agosto deste ano e o de 2019, com aumento de 16,30% na 
abertura de empresas. No mês passado, foram constituídos 8.965 novos 
negócios, contra 7.708 empresas abertas em agosto de 2019.
 O setor de Serviços tem se destacado com o maior número de novas 
empresas, tendo em vista que, de janeiro a agosto, somou 30.149 registros. 
Já o comércio obteve 20.877 aberturas no período, além de 5.502 novas 
indústrias.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou o novo decreto 
estadual, nesta sexta-feira (11) após reunião virtual com o comitê formado 
por profissionais de Saúde, presidentes do Tribunal de Justiça e Assembleia 
Legislativa, e Ministério Público Estadual e Federal. Dentre as definições, 
fica autorizado a realização de eventos com até 100 pessoas, mas seguindo 
todos os protocolos sanitários; enquanto a Macrorregião do Cariri entra na 
4ª Fase no Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e 
Comportamentais.
 Camilo Santana informou que, com a entrada do Cariri, todas as 
regiões do Ceará estarão na 4ª e última fase do Plano de Retomada 
Econômica, e aproveitou para falar também sobre os setores que ainda não 
retomaram suas atividades.
 “Quanto aos setores que ainda não retornaram, como as escolas com 
aulas presenciais, ficou definido que serão realizadas reuniões a partir do 
começo da semana para nova avaliação do cenário e protocolos, de forma a 
haver uma definição de quando deverá ocorrer esse retorno. Relatórios de 
nossas equipes de saúde apontam queda contínua de casos e óbitos no 
Ceará, mas não podemos relaxar, para que não haja aumento dos 
indicadores. O alerta continua”, finalizou o governador do Ceará.

Clique aqui para visualizar o Decreto 33.737

 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 
33.737 publicado em 12/09 no Diário Oficial. O Decreto prorrogou o 
isolamento social no Ceará, renovando a política de regionalização das 
medidas, assim como dando outras providências.
 Iniciado em primeiro de junho, o Plano de Retomada Responsável das 
Atividades Econômicas e Comportamentais alcança a Fase 4 em todos os 
municípios cearenses, com a inclusão dos 45 municípios do Cariri nesta 
fase. Para maiores detalhes acesse o mapa elaborado pelo Ipece, que 
possibilita ao cidadão e aos 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 
– Decreto Nº 33.737/2020

Cariri entra na fase 4 do Plano de Retomada Responsável 
das Atividades Econômicas e Comportamentais

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

Novo decreto libera eventos com até 100 pessoas, seguindo todos os 
protocolos sanitários

Ceará registra saldo positivo de 38 mil novas 
empresas em 2020

Fonte: Jucec

Fonte: Governo do Ceará

Mais de 56 mil empresas foram abertas de janeiro a agosto, 
contra 18 mil fechamentos

Fonte: Ipece
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A Sedet também 
está no YouTube.

Acesse e se 
inscreva no canal!

 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará finalizou nesta sexta-feira 
(11) o balanço final da primeira etapa da Campanha contra Febre Aftosa no 
Ceará. A Campanha aconteceu entre os dias 1 de junho a 31 de julho. Nesse 
período, foram vacinados 2.386.646 bovinos, alcançando o índice de 
cobertura vacinal de 89,32%. Já o número de bubalinos vacinados foi de 
1.550, o que corresponde a 95,92% do rebanho.
 Quando se fala em propriedades existentes 122.801 no Estado, o 
índice de vacinação chegou a 78,78%, o que corresponde a 96.743 
propriedades declaradas. Os criadores e donos de propriedades tiveram até 
o dia 31 de agostos para declararem a vacinação do rebanho.
 Segundo o assessor técnico da Adagri e coordenador da Campanha, 
Joaquim Sampaio, “mesmo a Campanha sendo realizada durante a 
Pandemia do coronavírus, os índices das primeiras etapas de vacinação 
2019 e 2020 ficaram muito próximos, 89,76% e 89,32% respectivamente”, 
destaca.
 Ainda segundo os dados, dos 184 municípios existentes que compõe o 
Ceará, sete alcançaram 100% de vacinação, 92 ficaram abaixo de 100% e 
igual ou superior a 90%, o que representa 53,80% dos municípios do 
estado. Já 63 municípios ficaram com índices iguais ou superior a 80% e 
abaixo de 90%. E 162 municípios ficaram com índice entre 80% e 100%, o 
que representa 88,04% dos municípios do Estado.

Fonte: Adagri

Ceará alcança cobertura vacinal contra a Febre Aftosa 
de 89,25% do rebanho

 Nesta quarta-feira (16), a Agência de Defesa Agropecuária do Estado 
do Ceará (Adagri), autarquia vinculada a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), fez a entrega do primeiro Certificado de 
Adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
(SISBI) à Empresa DUFROTA Agropecuária Indústria e Comércio Ltda.
 A entrega do certificado foi realizada pelo secretário da Sedet, Maia 
Junior, e pela a presidente da Adagri, Vilma Freire. Essa certificação pode 
ser emitida para aquelas empresas que produzem itens de origem animal 
(laticínios, pescados, aves, carne bovina etc) e que desejam ampliar a 
comercialização para todo território nacional, diferentemente do Sistema 
de Inspeção Estadual, que só permite a venda dentro do Estado.
 “A Agência vem implementando ações para certificar as empresas 
cearenses através da modernização da legislação, reduzindo o número de 
etapas para a certificação em até 50% do tempo de análise e 
acompanhamento de todo processo 100% digital”, ressaltou a presidente 
da Adagri, Vilma Freire.
 O Governo do Estado do Ceará, por meio da Sedet e Adagri, recebeu em 
março deste ano, do Ministério da Agricultura, o certificado pelo 
reconhecimento de equivalência dos seus serviços de inspeção de produtos 
de origem animal junto ao SISBI-POA, sistema de inspeção do Mapa. A 
equivalência garantiu que o serviço de inspeção do Ceará fosse inserido no 
cadastro geral do SISBI-POA e estabelecimentos e produtos nele 
registrados passem a integrar o sistema.

Fonte: Adagri

Adagri entrega primeiro Certificado de Adesão ao 
SISBI-POA a uma fábrica de laticínios

 O programa Clusters Econômicos de Inovação, que abrange diversos 
municípios cearenses, avança para uma nova fase. A nova etapa do projeto 
consiste na priorização de problemas dos clusters, na qual empresas e 
pesquisadores de cada região deverão formar equipes e defender os 
problemas de seu cluster priorizado para uma banca especializada, em 
formato de pitch, de até 10 minutos.
 Estes problemas serão avaliados pela banca a partir dos seguintes 
critérios: impacto na competitividade do cluster, sustentabilidade do 
empreendimento inovador e viabilidade de execução. Concomitantemente 
a esta etapa, acontecerá a seleção dos pesquisadores que modelarão os 
problemas junto das empresas e receberão bolsas da FUNCAP. Vale 
ressaltar que o pesquisador deverá ter qualificação técnica comprovada 
para a solução do problema e, caso deseje, poderá defender mais de um 
problema. Além disso, os pesquisadores devem pertencer à região, 
podendo ser analisadas exceções justificadas.
 “Até o momento mais de 100 problemas foram levantados nas oficinas 
nos 19 clusters. Deverão ser priorizados até 3 problemas por cluster, ou 
seja, até 57 problemas, para os quais serão trabalhadas soluções através do 
fomento ao desenvolvimento de produtos e serviços inovadores por 
pesquisadores e empreendedores locais”, destaca o secretário Executivo do 
Comércio, Serviço e Inovação, Júlio Cavalcante.

Clique aqui para ler a notícia completa

Programa Clusters Econômicos de Inovação avança 
mais uma etapa

Fonte: Sedet

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/09/15/programa-clusters-economicos-de-inovacao-avanca-mais-uma-etapa/
https://www.youtube.com/sedetceara
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 De acordo com o painel de informações do Seguro-Desemprego, no 
Ministério da Economia, entre janeiro e agosto deste ano, no Ceará, o 
número de requerimentos para acessar o benefício foi de 147.559 pedidos, 
registrando um percentual de 3,7% a mais do que no mesmo período de 
2019, onde foram contabilizadas 142.230 requisições. Os dados, no 
entanto, apontam para um processo gradual de desaceleração a partir do 
mês de julho, onde foram contabilizados 14.446 pedidos, demonstrando 
um percentual de 26,4% abaixo dos 19.649 registrados no mesmo mês, em 
2019. Em números absolutos, a diferença entre os meses de agosto em 
2019/2020 foi de 5.203 pedidos. 
 Criado para prover assistência financeira temporária ao trabalhador 
desempregado involuntariamente, as adesões ao benefício no estado 
começaram a subir em abril, após o início das medidas de isolamento social 
e fechamento do comércio nas cidades. O pico dos pedidos foi observado 
em maio, com 32.935 requerimentos, refletindo o impacto da pandemia de 
Covid-19 na economia do estado. Em termos de Brasil, o acumulado no 
período chegou a 4.985.057, representando 7,5% a mais do que no mesmo 
intervalo em 2019.
 No recorte por área da economia, os setores que tiveram a maior 
incidência de pedidos de Seguro-Desemprego nesse período foram 
serviços (45,3%), comércio (27,1%), indústria (17,1%), construção civil 
(8,89%), seguido pelo setor da agropecuária, com uma participação de 
2,6% do total. Analisadas por gênero, 62,67% das requisições do benefício 
foram feitas por trabalhadores do sexo masculino, e 37,33% pelo sexo 
feminino. A faixa etária predominante entre os requerentes varia entre 30 
a 39 anos. 
 Para Neto Oliveira, coordenador do Seguro-Desemprego do IDT/SINE, 
“o arrefecimento do volume de requerimentos, nos últimos meses, provém 
da retomada gradativa das atividades econômicas no Estado, num cenário 
que inclui a reativação de ofertas de emprego”.  

SD Web

 O censo disponibilizado pela ferramenta de dados do Ministério da 
Economia demonstra ainda uma elevação dos acessos às plataformas 
digitais para requerer o seguro durante a pandemia. De acordo com as 
informações, em abril deste ano, mês que marca o pico dos pedidos de 
habilitação ao Seguro, 97,5% dos pedidos foram realizados pelo site do 
governo federal, por meio da Carteira de Trabalho Digital ou ainda, pelos 
dos canais de atendimento virtual autorizados pela secretaria do trabalho 
e disponibilizados pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (SEDET), através do IDT/SINE, para os requerentes. Esses 
números, entretanto, vêm demonstrando uma estabilidade com relação à 
modalidade convencional, na medida em que os serviços presenciais são 
gradativamente retomados nos postos de atendimento. 

 No período de 2 de março a 4 de setembro, o IDT/SINE atendeu 
233.179 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 órgão. Os números da 
última semana revelam uma tendência a estabilização no número de 
atendimentos presenciais se comparados aos registrados na semana 
anterior.
 Os atendimentos presenciais permanecem ocorrendo somente por 
meio de agendamento prévio, observando os protocolos de segurança 
orientados pela pasta da saúde, em prevenção contra o contágio da 
Covid-19. Com o avanço do plano de retomada das atividades econômicas 
no estado, o IDT/SINE já conta com a quase totalidade das suas unidades 
realizando atendimento presencial. Em Fortaleza, os trabalhadores podem 
agendar seu atendimento no portal www.idt.org.br para as Unidades 
Benfica, Centro, Papicu, Messejana e Antônio Bezerra. No interior do estado, 
as unidades reabertas para ofertar os serviços são as de Pecém, Eusébio, 
Maracanaú, Horizonte, Itapipoca, Aracati, Limoeiro do Norte, Sobral, Iguatu, 
Crateús, Quixadá e Tianguá.

 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 4 de setembro, a rede de atendimento do IDT/SINE respondeu pela 
captação de 20.792 vagas nas empresas clientes da rede. Os números 
sinalizam para uma reação do mercado diante do momento difícil no 
enfrentamento ao Covid-19, quando grande parte das ofertas de emprego 
concentrou-se nos setores essenciais, como saúde e alimentação. 
 Com a retomada responsável das atividades econômicas promovidas 
pelo Governo do Estado do Ceará, os indicadores têm retornado 
paulatinamente a um quadro de estabilidade se comparados aos meses em 
que o isolamento social foi mais rígido.  
 Diante dessa realidade, 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 delicado de pandemia.

Seguro-Desemprego: pedidos no Ceará 
apresentam desaceleração

Fonte: IDT

Fonte: IDT

Fonte: IDT

IDT/SINE: março e setembro contabilizam mais de 
200 mil atendimentos
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 Na última quinta-feira (10) os membros do Fórum Estadual das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se reuniram virtualmente 
para discutir a Retomada dos Comitês Temáticos e a Comunicação Visual do 
Fórum. A 39° Reunião Ordinária foi presidida pelo Secretário Executivo do 
Trabalho e Empreendedorismo da Sedet, Kennedy Montenegro.
 Durante o encontro, foi ressaltado quais os Comitês Temáticos foram 
priorizados para realização das ações neste ano de 2020. Na ocasião, os 
coordenadores de cada comitê falaram das ações que estão sendo 
realizadas, como exemplo os resultados relacionados aos trabalhos 
desenvolvidos através da RedeSimples no Ceará e a discussão de uma 
agenda dos próximos encontros.
 Em um segundo momento da reunião foi apresentado a nova 
logomarca do Fórum. Segundo Kennedy Montenegro, a marca foi inspirada 
nos símbolos mais utilizados perante o universo dos fóruns de 
empreendedorismo, como balões de conversação, gráficos de desempenho 
e metas de crescimento. Também foi anunciada a construção do site do 
Fórum.

Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Ceará realiza sua 
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