
 Mais investimentos e desenvolvimento para o Ceará. Na manhã desta 
sexta-feira (20) Executivos da Shell e do consórcio Portocem (Ponte Nova Energia 
e Ceiba Energy), que venceu leilão para implantação de usina termelétrica a gás 
natural na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), no Pecém, foram 
recebidos pela governadora Izolda Cela. Serão gerados 3 mil empregos durante a 
construção do empreendimento, que terá investimento de R$ 4,2 bilhões. 
Também participaram do encontro o secretário do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, Maia Junior, a executiva da Indústria da Sedet, Roseane Medeiros, e o 
vice presidente de operações do Complexo do Pecém, Cornelis Hulst.

Representantes do Consórcio Portocem e Shell se reúnem 
com governadora Izolda Cela

Fonte: Governo do Ceará
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 O Programa de Microcrédito Produtivo Orientado do Governo do Ceará 
(Ceará Credi) celebra, neste mês de maio, um ano da sua criação. Em 
comemoração à data, gestores e colaboradores do Programa participam, entre 
os dias 15 e 17 de maio, do primeiro Encontro de Avaliação e Planejamento 
para mais um ano de operação.

Ceará Credi celebra primeiro ano com encontro de integração 
entre equipe de colaboradores

Fonte: Adece

 Em cerimônia de comemoração aos 146 anos de fundação da Junta 
Comercial do Ceará, a presidente da Jucec, Carolina Monteiro, anunciou a meta 
de implantar sistema de interpretação de dados e inteligência de negócios 
sobre as empresas abertas no Estado.

Jucec vai investir em análise de dados sobre empresas 
abertas no Ceará

Fonte: Jucec
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 O convênio Empreendedor Digital,  parceria entre nove Juntas 
Comerciais brasileiras e o Sebrae Nacional, entra em sua quinta fase em 2022 
com o “Projeto Redesim Conectada: Interligando Juntas Comerciais, Sebrae, 
Órgãos e Prefeituras para o Desenvolvimento das Empresas”.

Junta Comercial do Ceará presidirá quinta fase do 
convênio nacional Empreendedor Digital

Fonte: Jucec
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 A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) abre, nesta 
sexta-feira (13), um edital de chamamento público para seleção pública de 
microempresas e empresas de pequeno porte interessadas em expor de 
forma gratuita no evento 3º Salão de Móveis de Marco – Encontro de 
Negócios de Marco. O evento acontecerá no período de 1 a 4 de junho, no 
município de Marco.

 No intuito de fortalecer as micro e pequenas empresas da moda 
cearense, a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) 
participa, entre os dias 25 a 28 de maio do Ceará Fashion Trade. Um total de 
12 empresas de pequeno porte, selecionadas por meio de edital de 
chamamento público, vão expor seus produtos de forma gratuita com a 
missão de apresentar o potencial cearense aos visitantes do espaço. O Ceará 
Fashion Trade acontece no Pavilhão Indústria, do Dragão Fashion Brasil.

 O Complexo do Pecém iniciou nesta quinta-feira (19), em parceria com a 
APM Terminals – uma das Prestadoras de Serviços Operacionais (PSOs) do 
Porto do Pecém, uma ação em alusão ao movimento Maio Amarelo, 
campanha criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária com 
objetivo de chamar a atenção de vários setores da sociedade para os 
cuidados no trânsito.

Adece publica edital de chamamento público para seleção 
de micro e pequenas empresas interessadas em expor no 

3º Salão de Móveis de Marco

Empresas de pequeno porte recebem apoio da Adece 
para expor no Ceará Fashion Trade

Maio Amarelo: Complexo do Pecém recebe ação de 
conscientização sobre cuidados no trânsito
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 O projeto do terminal de Gás Natural Liquefeito (GLP) da Supergasbras no 
Complexo do Pecém foi apresentado para a governadora Izolda Cela na tarde 
desta quinta-feira (19), no Palácio da Abolição – Sede do Governo do Estado do 
Ceará. A apresentação foi realizada pelo presidente da Supergasbras, sr. Júlio 
Cardoso; e pelo diretor de Relações Institucionais e Contratos da empresa, sr. 
Ricardo Tonietto.

Diretoria da Supergasbras visita Complexo do Pecém 
e apresenta projeto de terminal de GLP para 

governadora Izolda Cela

Fonte: Complexo do Pecém
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