
 Durante a semana de 6 a 11 de junho, o secretário executivo de Comércio, 
Serviços e Inovação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 
Júlio Cavalcante, participa de Missão a Dinamarca pelo projeto Wind Energy 
InnovationCollaboration – INNOWIND Brazil&Denmark. O projeto é uma parceria 
entre Sedet, Energy CusterDenmark, Consulado Geral Real da Dinamarca no 
Brasil e a empresa Vestas.

Executivo da Sedet participa de Missão a Dinamarca com 
foco em tecnologias para energia offshore

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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 A governadora do Ceará, Izolda Cela, recebeu, na tarde desta segunda-feira 
(06/06), a vice-embaixadora do Reino dos Países Baixos no Brasil, a ministra 
plenipotenciária Afke Mulder. Ela chefia o departamento econômico da Holanda 
no Brasil desde outubro de 2021, e participou, nesta manhã, do evento 
“Desenvolvimento Sustentável nos Portos Brasileiros – Edição Pecém”, realizado 
pela Rotterdam Partners, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

Governadora Izolda Cela recebe vice-embaixadora dos 
Países Baixos no Brasil e destaca potencial das relações 

entre Ceará e Holanda

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

 Dono de uma estreita relação com os Países Baixos, em virtude da parceria 
com o Porto de Roterdã, o Complexo do Pecém recebeu, nesta segunda-feira (6), 
uma comitiva formada por empresários e representantes da embaixada da 
Holanda no Brasil. Ao longo da manhã, os visitantes participaram de 
apresentações e conheceram a infraestrutura do Complexo do Pecém.

Comitiva de empresários holandeses visita 
Complexo do Pecém

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Complexo do Pecém / ZPE Ceará

Clique aqui e leia mais.

Como a tecnologia em nuvem protege dados 
no registro mercantil

Inscrições para o Programa Clusters Econômicos 
de Inovação vão até dia 12

Lançada Agenda Ambiental da Administração Pública 
(A3P) no Sistema Sedet

 Sancionado em julho do ano passado, o novo marco legal das ZPEs no 
Brasil, que moderniza o regime em todo o País, teve sua regulamentação 
publicada na última quarta-feira (1º) pela Presidência da República, através 
do Decreto nº 11.088/2022. Agora, as alterações previstas na nova legislação 
caminham para ser implantadas efetivamente, o que vai oferecer ainda mais 
diferenciais para a ZPE Ceará, primeira Zona de Processamento de 
Exportação a operar no Brasil.

 Seguem abertas até o próximo dia 12 de junho as inscrições para o 
Programa Clusters Econômicos de Inovação e Corredores Digitais. 
Direcionada a startups, a iniciativa tem como objetivo apoiar iniciativas de 
empreendedorismo inovador que adotem as tendências tecnológicas que 
têm maior potencial de contribuição para o crescimento econômico do Ceará.

 Na última segunda-feira (06/06) aconteceu o lançamento do programa 
Agenda A3P no Sistema Sedet. O evento contou com a participação do 
secretário Maia Junior que, na oportunidade, falou sobre a importância da 
agenda na administração pública e como as práticas de sustentabilidade e 
preservação do meio ambiente – pautas importantes no Brasil e no mundo.

 Ferramentas que filtram o  tráfego, barreiras virtuais e repositório de 
informações são algumas das estratégias de defesa para a base de dados.

Publicado decreto que regulamenta a modernização 
do novo marco legal das ZPEs no Brasil

Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.
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 Boa notícia para a economia do Ceará. Mantendo a tendência de 
crescimento dos últimos três meses, o Ceará foi responsável pela criação de 
5.304 postos de trabalho em abril, de acordo com os números do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e 
Previdência, divulgados nesta segunda-feira (6/6). Os dados são provenientes 
da relação entre o número de contratações com carteira assinada (40.892), que 
superou o de demissões (35.588).

Ceará mantém tendência de crescimento e cria mais 
de 5,3 mil vagas em abril

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

 Com as férias de julho chegando, a vacinação contra a covid-19 
avançando, a tendência é a retomada de contratações no setor hoteleiro. Entre 
as profissões mais procuradas com a chegada da alta estação, estão as de 
camareiro e recepcionista.

 Preparar os micro e pequenos negócios cearenses para serem 
fornecedores da Siderúrgica, demais indústrias do Complexo do Pecém e do 
Governo do Estado do Ceará. Esse é o objetivo do Território Empreendedor – 
programa promovido pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) em parceria 
com o Sebrae e Governo do Estado do Ceará.

 Responsáveis pela geração de cerca de 70% das vagas de emprego no 
País, conforme estimativas do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), as micro e pequenas empresas representam um 
segmento importante para a economia, sendo estimuladas pelo Governo do 
Ceará a venderem para o Estado e, assim, fortalecerem seus negócios. 
Somente em 2021, cerca de 24% das aquisições realizadas pelo Governo do 
Ceará foram com micro e pequenas empresas, totalizando R$ 3,5 bilhões em 
negócios com o segmento.

 Após intensa negociação articulada pela Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), a rede de supermercado Mateus inaugura, nesta 
sexta-feira (10) mais uma unidade no Ceará, dessa vez na cidade de Crateús. A 
nova unidade já gerou 216 novos empregos diretos, para funções operacionais 
como: fiscais de estacionamento e operadores de caixa.

Setor hoteleiro retoma o ritmo de contratações

Nova turma de micro e pequenas empresas inicia 
capacitação pelo programa Território Empreendedor

24% das aquisições do Estado em 2021 foram realizadas 
com micro e pequenas empresas

Rede de supermercados inaugura loja em Crateús 
e gera mais de 200 empregos diretos

Fonte: CSP
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