
 O Governo do Ceará assinou nesta sexta-feira (6), um acordo de 
cooperação com o Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) para desenvolver o 
setor geoeconômico da região e consolidar a atuação do Ceará no setor 
mineral. Este é o principal objetivo da parceria na realização do projeto “Estudo 
Geoeconômico do Estado do Ceará”, que irá promover – por meio da 
catalogação de dados e informações de caráter técnico-científicos – a análise 
das potencialidades do setor mineral cearense, com duração de 12 meses, que 
irá identificar depósitos minerais em diversas regiões cearenses. Participaram 
da assinatura: a governadora do Ceará, Izolda Cela, o diretor-presidente do 
Serviço Geológico do Brasil, Esteves Colnago, o diretor de Geologia e Recursos 
Minerais, Marcio Remédio, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, Maia Júnior.

Acordo de Cooperação vai promover ações de incentivo ao 
setor mineral no Ceará

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.
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 A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) e a Junta Comercial do 
Estado do Ceará (Jucec) firmaram termo de compromisso para iniciar 
melhorias de controle interno, por meio do Programa Integridade. A iniciativa é 
executada pela Controladoria nos órgãos do poder executivo estadual e 
promove a cultura de ética e transparência, o fortalecimento institucional, o 
combate a  fraudes e a otimização de resultados à população.

 Com o objetivo de ampliar o protagonismo dos empreendedores 
cearenses e fomentar o crescimento do segmento industrial de moda, a 
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) abriu, nesta 
quinta-feira (29), o edital de chamamento público para a seleção de micro e 
pequenas empresas interessadas em participar como expositor durante o 
Ceará Fashion Trade (CFT). O evento acontece de 25 a 28 de maio, no Aterro da 
Praia de Iracema, em Fortaleza (CE).

Junta Comercial e Controladoria assinam termo para 
implementação do Programa Integridade

Cerca de 3 mil oportunidades de emprego e renda são 
oferecidas durante o Mês do Trabalhador

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.

Adece recebe selo do Programa Nacional de Prevenção 
à Corrupção

 A Cônsul Geral dos Estados Unidos no Recife, Sra. Jessica Simon, foi 
recebida nesta quarta-feira (04) pelo presidente do Complexo do Pecém, Danilo 
Serpa. Acompanhada da Assistente para Assuntos Políticos e Econômicos, 
Joana Cavalcanti; e do Adido de Segurança Diplomática, Michael R. Conklin, a 
consulesa conheceu o terminal portuário do Pecém e participou de uma 
apresentação sobre parcerias e atração de investimentos para o Complexo do 
Pecém.

Cônsul Geral dos EUA visita Porto do Pecém

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

 A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), alinhada ao 
compromisso de fortalecer e vivenciar uma gestão pública transparente, aderiu ao 
selo de participante do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). 
Lançada em março de 2021, a iniciativa é uma proposta executada pela Rede de 
Controle nos Estados junto à Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU).
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