
 Depois de dois dias de intensos compromissos no Ceará, os investidores da 
primeira refinaria de petróleo, que deverá ser instalada no Complexo do Pecém, 
foram recebidos, na tarde desta quarta-feira (25), pela governadora Izolda Cela. 
Acompanhada do secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), 
Maia Júnior, e da executiva da Indústria da Sedet, Roseane Medeiros, a 
governadora conversou com Gabriel Debellian, co-investidor e diretor da 
Refinaria de Petróleo do Pecém (RPP), Márcio Dutra, investidor principal e CEO 
da RPP, e com Richard Robert, advogado e co-investidor israelense.

Governadora Izolda Cela recebe investidores da 
primeira refinaria do Ceará
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 Empresários e potenciais investidores de Portugal estão sendo 
convidados pelo Governo do Ceará, por meio das Secretarias do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e do Turismo (Setur), para o 
Seminário ‘Oportunidades de Negócios no Ceará’. O evento é uma ação de 
promoção e atração de investimentos da Sedet para os seguintes setores: 
Agronegócios, Energias Renováveis, Moda e Turismo.

O Governo do Ceará convida empresários para o Seminário 
‘Oportunidades de Negócios no Ceará’
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Engetec avalia possibilidades de investimentos no Ceará

Adece e BNB realizam encontro para discutir novas 
oportunidades de negócios para o Distrito Industrial do Cariri

Com apoio da Adece, empresas de pequeno porte expõem 
no maior evento de moda autoral da América Latina

 Na última segunda-feira (23) os secretários executivos da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sérgio Cavalcante (Planejamento e 
Gestão Interna) e Júlio Cavalcante (Comércio, Serviços e Inovação), 
receberam, nas dependências da Sedet, a delegação alemã formada por oito 
empresários. O objetivo da visita foi conhecer o trabalho da Sedet e de que 
forma a Secretaria pode dar suporte a esses empresários que desejam 
investir no setor de agronegócios e em outras áreas da economia no Estado.

 Na manhã de quinta-feira (26/05) o secretário do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, Maia Júnior, recebeu diretores da Engetec Construções 
e Montagens, empresa sediada no estado do Rio de Janeiro, que manifestou 
interesse em conhecer áreas de negócios onde podem investir no Ceará.

 Com o objetivo de apresentar novas oportunidades de negócios para 
empresas localizadas e interessadas em investir na região do Cariri, a 
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e o Banco do 
Nordeste (BNB) realizaram, na última quarta-feira (25), um encontro de 
negócios com empresários da região. A reunião contou com a presença do 
diretor de Suporte de Infraestrutura da Adece, Expedito Parente, do 
coordenador de Atração de Empreendimentos Industriais da Secretaria do 
Desenvolvimento e Trabalho do Ceará (Sedet), Adriano Borges; do 
coordenador de Atração de Negócios para Comércio, Serviços e Inovação da 
Sedet, Marcelo Santos; do Superintendente Estadual do BNB, Lívio Tonyatt; 
prefeituras e Sebrae.

 Selecionadas por meio de edital de chamamento público realizado pela 
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), empresas 
cearenses de pequeno porte expõe seus produtos no Ceará Fashion Trade, 
este ano abrigado no maior evento de moda autoral da América Latina: 
Dragão Fashion Brasil. O evento faz parte do projeto 100% Ceará e acontece 
nos dias 25 a 28 de maio, no aterro da Praia de Iracema.

Delegação alemã se reúne com secretários Sedet
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 Em parceria com a Associação dos Municípios  do Estado do Ceará, foi 
realizada a Oficina Empresa Mais Simples: Impactos do Desenvolvimento Local 
na manhã desta quarta-feira (25/5).

Programa Empresa Mais Simples é apresentado a 
gestores municipais em oficina da Aprece
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 O Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia 
Júnior, foi indicado para receber a Medalha do Mérito do Sistema Confea/Crea 
no ano de 2022. É a maior honraria do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia, que este ano vai homenagear 12  profissionais do país. A 
solenidade será realizada  durante a Semana Oficial da Engenharia e da 
Agronomia – Soea, no dia 3 de outubro, em Brasília.

 Atendendo à sugestão da categoria de profissionais de contabilidade, a 
Junta Comercial do Estado do Ceará disponibiliza aprimoramento no Portal de 
Serviços. A partir desta quarta-feira (23/3), todos os processos em que seja 
necessário o envio de assinatura do requerente terão tempo de finalização 
ampliado.

Maia Júnior será homenageado pelo Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia

Governo do Ceará abre inscrições para o 2º ciclo do 
Programa Clusters Econômicos de Inovação 

e Corredores Digitais  
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