
 Há exatos cinco anos, o Complexo do Pecém, joint venture formada pelo 
Governo do Ceará e o Porto de Roterdã, viveu um dia histórico. Isso porque, 
na manhã daquele 12 de agosto de 2016, as primeiras placas de aço 
produzidas pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), empresa instalada 
na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, começaram a ser 
embarcadas no Porto do Pecém para serem exportadas, iniciando assim uma 
história de muito sucesso e desenvolvimento para o Estado.

Embarque das primeiras placas de aço para exportação 
completa cinco anos

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.
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 As empresas registradas no mês de julho de 2021 totalizaram 10.324, 
de acordo com os dados levantados pela Junta Comercial do Estado do Ceará 
(Jucec). Destas aberturas, o tipo jurídico Microempreendedores Individuais 
(MEI) foi responsável por 8.615, ou seja, 83% do total de novos negócios 
deste mês. O mesmo período em 2020 apresentou 9.211 novos negócios, o 
que reflete um aumento de aberturas de 12% em relação a julho de 2021.

Julho tem crescimento de 12% em aberturas 
de empresas

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Jucec
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 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do 
Ceará informa que foi surpreendida com a notícia do fechamento da fábrica da 
Troller, em Horizonte, a partir do mês de setembro. Desde janeiro que os 
Governos Estadual e Federal, por meio das Secretarias do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet) e da Fazenda (Sefaz), e o Ministério da 
Economia, acompanham as negociações buscando prováveis compradores.

Nota de esclarecimento – Fábrica Troller

Frischtak: “O Ceará alcançou um grau de continuidade 
de políticas que não é comum no País”

 Com uma trajetória de mais de três décadas de contatos com o estado 
do Ceará, o economista Cláudio Frischtak, doutor em Economia pela 
Universidade de Stanford (Califórnia/EUA), destacou os avanços alcançados 
pelo estado nesse período ao participar do webinar da última sexta-feira, 
dia 6, que teve como tema “O Ambiente de Negócios no Brasil e o Potencial 
de Atração de Investimentos do Ceará”. Além do palestrante participaram o 
1º Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), 
Carlos Prado, e o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 
Maia Júnior.                                                                                                

Fonte: Seplag

Clique aqui e leia mais.

Adagri realiza Fórum de Vigilância Sanitária para Febre 
Aftosa com Foco na Agricultura Familiar

 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), promove no 
próximo dia 26, das 09 horas às 12 horas, o Fórum de Vigilância Sanitária 
para Febre Aftosa com Foco na Agricultura Familiar. O evento acontecerá no 
formato virtual e será transmitido através do canal da Adagri no Youtube.                                                        

 Na tarde dessa quinta-feira (12), o secretário da Sedet, Maia Júnior, 
recebeu uma comitiva da Federação das Indústrias e do Governo do Estado 
do  Maranhão. 
 O encontro contou com a participação do presidente e vice da Fiema, 
Edilson Baldez e Luiz Fernando Renner; do ex-governador do Maranhão, 
José Reinaldo Carneiro Tavares; e do secretário de Programas Estratégicos 
do Maranhão, Luis Fernando Moura. 
 A comitiva visita o Ceará com intenção de trocar experiências e  
informações para auxiliar o início da implantação de uma Zpe no Maranhão.                                 

Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

Comitiva da Federação das Indústrias do Maranhão se reune 
com o secretário da Sedet

Fonte: Sedet
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IDT/SINE encerra julho com mais de 58 mil atendimento
 Em julho, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) contabilizou 
58.054 atendimentos. Os dados são da Base de Gestão da Intermediação de 
Mão de Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do 
Instituto, e referem-se à prestação dos diversos serviços oferecidos pelo 
IDT/SINE, na rede de unidades do Estado. 
 O resultado das últimas semanas revela certa estabilidade na quantidade 
de atendimentos prestados, comparativamente ao registrado na semana 
anterior, com um crescimento de 7%. Considerando os números acumulados de 
2021, o Instituto já realizou 419.655 atendimentos.
 Entre os serviços mais procurados pelos trabalhadores, estão o cadastro 
no sistema para verificação e/ou encaminhamento para as vagas de emprego e 
a habilitação ao benefício do seguro-desemprego. O órgão também 
disponibiliza orientação profissional com dicas para a inserção ou reinserção no 
mercado. Destaca-se que todos os serviços acontecem mediante agendamento 
prévio no portal do Instituto (www.idt.org.br).

Dia Internacional da Juventude. Como conquistar uma 
oportunidade no mercado de trabalho

Fonte: IDT

 No Dia Internacional da Juventude, celebrado nesta quinta-feira (12 de 
agosto), os jovens se veem diante de grandes desafios para inserção no 
mercado de trabalho. Isto porque, no Ceará, em 2020, eles representavam 
54,1% dos desempregados, o equivalente a 268 mil pessoas, segundo os dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Fonte: IDT
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