
 No acumulado entre janeiro e maio deste ano, foi registrado crescimento 
nas exportações e importações cearenses, em comparação com o mesmo 
período de 2021. A informação é do estudo de inteligência comercial Ceará em 
Comex, do Centro Internacional de Negócios (CIN), da Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (FIEC).

Exportações e importações cearenses registram 
crescimento no acumulado de 2022

Fonte: Sedet com informações do Centro Internacional de Negócios - CIN

Clique aqui e leia mais.

Ano 03 - Edição Nº 106 ・ Fortaleza, 24 de junho de 2022

BOLETIM ECONÔMICO

www.sedet.ce.gov.br

www.complexodopecem.com.br

www.adagri.ce.gov.br

www.jucec.ce.gov.br www.idt.org.br

www.adece.ce.gov.br

Para mais notícias clique e acesse:

https://www.sedet.ce.gov.br/
https://www.adagri.ce.gov.br/
https://www.adece.ce.gov.br/
https://www.complexodopecem.com.br/
https://www.jucec.ce.gov.br/
https://www.idt.org.br/
https://www.sedet.ce.gov.br/2022/06/21/exportacoes-e-importacoes-cearenses-registram-crescimento-no-acumulado-de-2022/


 O Estado do Ceará se tornou exemplo nacional de êxito nas medidas de 
combate à covid-19 e no processo de retomada gradual e segura das atividades 
econômicas e sociais. Os resultados desse trabalho foram apresentados na 
quinta-feira (23), no auditório da Secretaria da Fazenda (Sefaz), durante o 
seminário “Dois anos do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e 
Comportamentais”. O evento, realizado pela Secretaria do Planejamento e 
Gestão do Ceará (Seplag-CE) e pela da Sefaz, contou com apoio da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).
 O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior; 
apresentou o Ceará Veloz, versão 3.0, Plano de Desenvolvimento Econômico do 
Estado que recebeu ajustes no periodo pós-pandemia.

Sedet participa de evento sobre os dois anos do Plano de 
Retomada das Atividades Econômicas e Comportamentais

Fonte: Seplag/Sedet

 No ano em que completou duas décadas de história e alcançou o segundo 
lugar no ranking de movimentação dos portos multicargas do Nordeste, o Porto 
do Pecém celebrou, na noite desta  quinta-feira (23), mais uma importante 
conquista. Isso porque o terminal portuário cearense foi agraciado em duas 
categorias na 3ª edição do Prêmio Portos + Brasil, promovido pelo Ministério da 
Infraestrutura para reconhecer a excelência na gestão dos portos brasileiros.

 Na última quarta-feira (22/06), aconteceu uma reunião virtual entre a 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
Complexo do Pecém, Fiec e o BRICS Cooperation, da cidade chinesa de Xiamen. 
Antecedendo esse momento com os chineses, na segunda-feira (20/06) ocorreu 
um alinhamento inicial entre as instituições cearenses participantes.

Porto do Pecém é um dos vencedores 
do Prêmio Portos + Brasil

Fonte: Complexo do Pecém
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Adece apresenta projeções para investimentos em 
Encontro de Inovadores na UFC

Sedet participa do Encontro de Inovadores

Sedet se reúne com representantes de Xiamen para 
parceria em programas de treinamento na indústria

Hub de Hidrogênio Verde: “Ceará como um polo forte 
e engajado na transição energética”, 

afirma governadora Izolda Cela

Representantes da Cegás e Mitsui se reúnem 
com o secretário da Sedet

 O Encontro de Inovadores – Partec, Clusters Econômicos de Inovação e a 
Quadrupla Hélice reúne, nesta quarta e quinta-feira (22 e 23), representantes 
da iniciativa privada, setor público e comunidade acadêmica na Universidade 
Federal do Ceará (UFC) para apresentar iniciativas realizadas em prol do 
desenvolvimento de uma economia inovadora.
 O secretário executivo de Comércio, Serviços e Inovação da Sedet, Júlio 
Cavalcante, falou sobre o Programa Clusters Econômicos de Inovação e 
ressaltou a importancia de encontros como esse que atraem todo o 
ecossistema da inovação.
 O presidente da Adece, Francisco Rabelo, apresentou o painel “Como a 
Adece pode apoiar o desenvolvimento e a inovação no Ceará?”, no qual expôs 
os investimentos que a Agência vem realizando no Estado, incluindo os 
aportes voltados para projetos estratégicos, como os Clusters Econômicos 
de Inovação.

 Durante o Encontro de Inovadores, o presidente da Agência de 
Desenvolvimento do Ceará (Adece), Francisco Rabelo, apresentou o painel 
“Como a Adece pode apoiar o desenvolvimento e a inovação no Ceará?”, no 
qual expôs os investimentos que a Agência vem realizando no Estado, 
incluindo os aportes voltados para projetos estratégicos, como os Clusters 
Econômicos de Inovação, que é realizado em parceria com a Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet). “Nossa ideia é seguir 
fazendo parcerias com outras instituições que possam fornecer a 
infraestrutura e o apoio necessário para o desenvolvimento de projetos 
inovadores, que atendam as demandas reais do nosso Estado”, pontuou o 
presidente.

 Na segunda-feira (13), o secretário do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, Maia Junior, recebeu o presidente da Companhia de Gás do Ceará, 
Hugo Figueirêdo, e o CEO da Mitsui Gás, Tadaharu Shiroyama.

 O Governo do Ceará deu mais um passo histórico para garantir 
desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida dos cearenses. 
A governadora Izolda Cela assinou, na manhã desta quarta-feira (15), o 
pré-contrato com a multinacional australiana Fortescue Metals Group para 
concretizar o Hub de Hidrogênio Verde no Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém (CIPP), em São Gonçalo do Amarante.
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 Uma solenidade realizada na última terça-feira (21), em Maracanaú, deu 
início à parceria do município com Programa de Microcrédito Produtivo 
Orientado (Ceará Credi), operacionalizado pela Agência de Desenvolvimento do 
Estado do Ceará (Adece). A atuação acontecerá em conjunto com o programa 
local Investe em Mim, da Secretaria Municipal de Juventude e Lazer.

Ceará Credi e Investe em Mim oficializam parceria
em Maracanaú

Fonte: Adece
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 No comparativo entre janeiro e maio de 2022, o Ceará registrou o menor 
tempo médio para constituição de novas empresas. Conforme os dados da 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios (Redesim), o índice no Ceará foi reduzido pela metade, passando de 2 
dias e 5 horas (53h) em janeiro de 2022 para 1 dia e 1 hora (25h) em maio.

Tempo médio para abrir empresas no Ceará é o menor 
em cinco meses
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