
 A semana de compromissos e networking em Portugal da comitiva 
cearense foi finalizada na tarde desta sexta-feira (03) na empresa de energia 
portuguesa EDP. Os secretários da Sedet, Maia Junior, Roseane Medeiros e Julio 
Cavalcante, foram recebidos pelos diretores Ana Kelia, André Pina, Carlos Malta, 
Paul Kessler e Gustavo Pizarro.

Reunião na EDP encerra Missão Empresarial e 
Governamental do Ceará em Portugal

Fonte: Sedet
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 Durante a semana de 30 de maio a 03 de junho, o Governo do Estado do 
Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet) e Secretaria do Turismo (Setur), participa de Missão Empresarial e 
Governamental em Portugal. No primeiro dia da Missão, foi realizado o Seminário 
‘Oportunidades de Negócios no Ceará’, onde os secretários Maia Júnior e 
executivos da Sedet, Júlio Cavalcante (Inovação) e Roseane Medeiros (Indústria), 
e a secretária executiva da Setur, Denise Carrá, mostraram aos potenciais 
investidores portugueses por que investir no Ceará é um bom negócio.

 Importante polo moveleiro do Brasil, o município de Marco abriga, entre os 
dias 1º a 4 de junho, o evento Salão de Móveis – Encontro de Negócios de Marco. 
A terceira edição da mostra conta com apoio do Governo do Estado do Ceará, por 
meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).

Seminário ‘Oportunidades de Negócios no Ceará’, em Lisboa, 
abre Missão Empresarial e Governamental

Empresas do setor moveleiro apoiadas pela Adece expõem 
potencialidades em encontro de negócios

Saiba como foi a Missão Empresarial e Governamental 
a Portugal
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Clique aqui e veja como foi a Missão Empresarial 
e Governamental a Portugal 
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Campanha contra Febre Aftosa se encerrou na última 
terça-feira (31)

 O Complexo do Pecém (CIPP S.A) anunciou oficialmente, nesta 
quarta-feira (1º), que está em processo de adesão ao programa OEA – 
Operador Econômico Autorizado, que visa o estabelecimento de cadeias de 
suprimento internacionais seguras. No Brasil, a validação é concedida pela 
Receita Federal e constata a segurança das cargas e conformidade tributária 
e aduaneira das operações através de auditoria específica de verificação de 
conformidade de processo perante o OEA.

 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), lembra aos 
criadores cearenses que se encerra nesta terça-feira (31) o prazo para a 
compra de vacina contra a Febre Aftosa no 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. Segundo o 
levantamento de hoje, cerca de 48% desses animais já foram vacinados.

Pecém anuncia adesão a programa internacional 
de segurança de cargas

Fonte: Adagri
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 Boa notícia para quem está procurando uma oportunidade no mercado de 
trabalho. Com a retomada da economia e o aumento da cobertura vacinal, o 
Ceará iniciou as contratações temporárias para atender a demanda da alta 
estação de julho. As férias e as diversas atividades culturais e artísticas devem 
aquecer o segmento, que já iniciou suas contratações. O IDT/SINE está com 
vagas abertas para esse tipo de trabalho e tem a expectativa de disponibilizar 
cerca de 1.200, no total.

IDT/SINE tem a expectativa de 1.200 vagas temporárias 
para a alta estação de julho

Fonte: IDT
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 A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) está com 
edital de chamamento público aberto para cadastro de tradutores/intérpretes 
juramentados para tradução de documentos inglês-português, 
português-inglês, espanhol-português, português-espanhol. As inscrições são 
gratuitas e seguem até as 17h da próxima sexta-feira (03). Para se candidatar, 
os interessados precisam estar cadastrados como tradutores e intérpretes na 
Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec).

Adece abre chamamento público para cadastro de 
profissionais juramentados para tradução de documentos
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