
 Na manhã desta sexta-feira (13), o secretário do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Junior, recebeu o embaixador da 
Dinamarca no Brasil, Nicolai Prytz. Durante a reunião, Maia Júnior apresentou 
detalhes do Hub de Hidrogênio Verde do Ceará e os investimentos na área de 
energias renováveis. “Temos negociações com muitas empresas interessadas 
em expandir seus negócios aqui no estado. Players mundiais que entenderam 
que o Ceará tem as melhores condições de logística e infraestrutura, e 
compreenderam que partimos na frente quando o assunto é Hidrogênio 
Verde”, ressaltou Maia Júnior.

Embaixador da Dinamarca no Brasil se reune com 
secretário da Sedet

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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 Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), iniciou no 
último dia 02 de maio a Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa em todo o 
Ceará. Nesta primeira etapa da Campanha, devem ser vacinados os animais de 
todas as idades. Isso significa cerca de 2,7 milhões de bovinos e bubalinos em 
todo o Estado.

Campanha contra Febre Aftosa acontece em todo o Ceará 
até o próximo dia 31 de maio

Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

 Criadas ainda no período imperial, as Juntas Comerciais brasileiras foram 
instituídas em 1876, após  decreto assinado pela Princesa Isabel para organizar 
as “Juntas e Inspectorias Commerciaes” nas províncias. Em 9 de maio de 2022, 
a Junta Comercial do Estado do Ceará comemora 146 anos de existência e 
consolida a virtualização de serviços como forma de oferecer eficiência no 
serviço público.

Junta Comercial do Estado do Ceará completa 146 anos 
de fundação

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.

Complexo do Pecém representa o Brasil em maior evento 
de hidrogênio verde do mundo

 Por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais, a governadora do 
Ceará, Izolda Cela, anunciou que será paga a primeira parcela do 13º salário dos 
servidores do Estado, tanto para os que estão em atividade, quanto aos 
aposentados.

Izolda Cela anuncia pagamento da primeira parcela do 13º 
salário dos servidores estaduais para o próximo mês

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

 Olhar para o futuro e mitigar os efeitos das mudanças climáticas globais, 
com o objetivo de promover o fortalecimento da matriz energética de baixo 
carbono no Estado. Esses são alguns dos objetivos firmados em decreto 
estadual assinado pela governadora Izolda Cela que institui o Plano Estadual de 
Transição Energética Justa – Ceará Verde, e que confirma o Ceará na vanguarda 
do hidrogênio verde no mundo.

Hidrogênio Verde: em reunião com Banco Mundial, 
Izolda Cela assina plano Ceará Verde

Fonte: Governo do Ceará

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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Conselho Estadual do Trabalho empossa novos conselheiros 
e aprova Plano de Ações e Serviços para 2022

 A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) assinou, nesta 
quarta-feira (11), o acordo de cooperação com a Assembleia Legislativa do 
Ceará (ALCE) para a implementação de um posto do Programa de Microcrédito 
Produtivo do Ceará (Ceará Credi) na estrutura da casa legislativa.

 O Conselho Estadual do Trabalho (CET), realizou no último dia 09/05 a 
terceira Reunião Ordinária, onde aconteceu a posse dos novos conselheiros 
titulares da SECITECE, SDA e FECOMÉRCIO. Foram empossados: Sr. Carlos 
Décimo de Souza, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do 
Ceará – SECITECE; Sr.ª Ana Teresa Barbosa de Carvalho, da Secretaria do 
Desenvolvimento Agrário – SDA; Sr. Fabiano Barreira da Ponte, da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará – FECOMÉRCIO-CE.

Adece assina termo de parceria com ALCE para expansão 
do Ceará Credi

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua), divulgada nesta sexta-feira (13), mostrou que a taxa de 
desemprego no Ceará permaneceu relativamente estável ao passar de 11,1% 
para 11,0% da força de trabalho local, entre o quarto trimestre de 2021 e o 
primeiro trimestre de 2022. 

Ceará tem menor taxa de desemprego do Nordeste, 
segundo a PNAD Contínua
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