
 Na manhã desta terça-feira (9), o governador Camilo Santana foi a Caucaia 
participar da inauguração da ampliação da fábrica da Votorantim Cimentos, 
que aumentou sua capacidade de produção em cinco vezes. Dentro da área do 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a unidade passa a ter potencial para 
produzir até um milhão de toneladas de cimento por ano. A novidade é que a 
tecnologia usada na nova planta industrial permite um redução de 60% da 
emissão de gás carbônico (CO²) no processo de fabricação do produto.

Ampliação da fábrica da Votorantim potencializa o Ceará 
como polo produtor de cimento

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.
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 O Complexo do Pecém participou, entre 2 e 5 de novembro, da Europort, 
uma das maiores feiras da indústria marítima no mundo. Durante quatro dias, 
fomos uma das mais de 800 empresas presentes na 40° edição da feira, que 
recebeu visitantes de mais de 40 países. 
 “Conseguimos cumprir nossa missão aqui na Europort de apresentar o 
Complexo do Pecém para os principais players marítimos localizados em 
Roterdã e em outros pontos da Europa. Aqui muito se discutiu também sobre 
novas tecnologias verdes, ou seja, contribuições e incentivos para a 
descarbonização do transporte marítimo. Em resumo, geramos uma série de 
contatos que farão com que nossa marca ganhe mais visibilidade global junto 
a potenciais investidores que desejam se instalar no Brasil”, conclui Duna 
Uribe – Diretora Comercial do Complexo do Pecém.
 O Complexo do Pecém, join venture formada pelo Governo do Ceará e 
pelo Porto de Roterdã, agradece a organização da feira e do centro de 
eventos Ahoy Rotterdam por todo o suporte durante a Europort 2021.

Complexo do Pecém celebra participação em uma das 
maiores feiras da indústria marítima no mundo

Fonte: Complexo do Pecém

 O Ceará marcou presença na Missão Web Summit Lisboa 2021. Trata-se 
de uma missão de negócios, tecnologia e inovação que pretende conectar 
startups e empresários brasileiros com o ecossistema empreendedor de 
Portugal, considerado um dos melhores da Europa.

Governo do Ceará marca presença no Web Summit 2021, 
em Portugal

Fonte: Sedet

 O Porto do Pecém concluiu o último mês de outubro com a 
movimentação de 2.095.848 toneladas (t), resultado que está dando ao 
terminal cearense um novo recorde. Ao longo do mês, foram 1.419.056 
toneladas de cargas desembarcadas e 676.792 toneladas embarcadas para 
portos no Brasil e no mundo. Entre as principais cargas movimentadas: 
minérios; combustíveis minerais; ferro fundido; cereais; sal e produtos da 
indústria de moagem.

Em 10 meses, Porto do Pecém supera seu melhor ano 
de movimentação

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

 Nesta quarta-feira (10) a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), 
aprovou o projeto de Lei encaminhado pelo Governo do Ceará que altera a Lei 
n.º 15.838, de 27 de julho de 2015, que dispõe sobre a Taxa de Fiscalização e 
Prestação de Serviço Público no Estado do Ceará. Com a mudança haverá a 
isenção da taxa de emissão da Guia de Trânsito Interno de Vegetais (GTIV), 
exigida pela Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), durante o 
transporte interno de vegetais com potencial veiculador de pragas 
quarentenárias ou de importância econômica.

Assembleia Legislativa aprova isenção da taxa da GTIV

Secretários da Sedet visitam cultivos protegidos 
na Região da Ibiapaba

 Na manhã de quinta-feira (11) uma comitiva da Sedet viajou até 
Ibiapaba com o objetivo de conhecer e visitar algumas fazendas que 
produzem alimentos em cultivo protegido. A região, conhecida como Serra 
Grande (IBIAPABA), concentra 34% da produção de alimentos do Ceará.   O 
clima ameno e as chuvas regulares são favoráveis às culturas desenvolvidas 
na região. Mas o que atualmente vem se destacando são as culturas em 
ambiente protegido (estufas).

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

 Até o dia 30 de novembro os criadores cearenses devem vacinar seu 
rebanho contra a Febre Aftosa. A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará 
(Adagri), vinculada da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet), responsável pela reforça que nesta segunda etapa devem ser 
vacinados todos os animais com até 24 meses de idade.

Segunda etapa de vacinação contra Febre Aftosa no Ceará 
acontece durante todo esse mês

Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Sedet participa do lançamento da Agenda Estratégica de 
Desenvolvimento Regional da Ibiapaba

 Na noite de quinta-feira (11) o secretário do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, Maia Júnior, foi um dos convidados para o lançamento 
da Agenda Estratégica de Desenvolvimento Regional da Ibiapaba, no Hotel 
Fazenda Gospel, em Guaraciaba do Norte. A solenidade apresentou a 
primeira turma do Programa LIDER- Liderança para o Desenvolvimento 
Regional, uma iniciativa do Sebrae, em parceria com os setores público, 
privado e terceiro setor. 

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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 Os empregadores interessados em participar do Mais Empregos Ceará 
agora terão mais uma oportunidade de participar e também mais tempo para 
fazer o seu cadastro no programa. Através de mudanças na Lei de criação do 
programa (17.569/21), o Governo do Ceará ampliou a abrangência dos 
setores que poderão ser contemplados e o prazo para a solicitação do 
benefício no sistema.

 A implementação do Balcão Único, alternativa ao modelo atual de 
registro de empresas, foi debatida na última segunda-feira, 8, em uma 
reunião com o consultor do convênio empreendedor digital no Ceará, 
Eduardo Jereissati, o vice-presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará 
(Jucec), Caio Rodrigues e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará 
(CBMCE). Antes disso, também houve uma reunião com a Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente (Semace) para tratar do mesmo assunto.

Microempreendedores do setor industrial podem acessar 
benefícios do Programa Mais Empregos Ceará

Balcão Único é discutido com o corpo de bombeiros

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.

 A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) contabilizou o total de 
94.621 novas empresas apenas no período de janeiro a outubro de 2021. Ao 
comparar com o mesmo momento do ano passado, calcula-se um acréscimo 
de 28% de empresas a mais em todo o Estado do Ceará. Dentre todas as 
aberturas, 8.727 foram apenas no mês de outubro.

Saldo de empresas abertas no Ceará cresce em 22% 
de Janeiro a Outubro de 2021

Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.

 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine) está com 356 
vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (12), para o mercado de 
trabalho na capital. Destas, 102 são destinadas a Pessoas com Deficiência 
(PCDs). As funções mais ofertadas são para auxiliar de linha de produção, 
consultor de vendas, costureira, cozinheiro em geral, cumim, garçom, 
motofretista, operador de telemarketing, serralheiro, teleoperador, 
vendedor de consórcio , operador de caixa, entre outras. 

Como se candidatar 
Para acessar as vagas, os interessados podem agendar atendimento em 
qualquer uma das unidades da rede no Estado, ou ainda, utilizar a opção 
remota por meio do portal empregabrasil.mte.gov.br ou do aplicativo SINE 
FÁCIL. Segundo o órgão, em decorrência da grande procura pelo serviço, 
todas as oportunidades estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas 
a qualquer momento.

Além da opção de busca de vagas de emprego, o IDT/SINE também habilita 
trabalhadores para o recebimento do seguro-desemprego e corrige 
pendências na concessão do benefício, de acordo com a legislação 
pertinente. Os que buscam orientação profissional e microcrédito através do 
programa Ceará Credi também têm acesso às ações nas unidades. 

Solicitação de mão de obra
Para solicitar um profissional, o empregador pode preencher um cadastro 
com as informações sobre a vaga no portal www.idt.org.br, clicando na opção 
“empresário oferte sua vaga” ou ainda, ligar para a Central de Atendimento 
ao Cliente no número 0800 591.0363. O serviço funciona de segunda a 
sexta-feira de 8 às 17h.

IDT/SINE: 356 vagas de emprego estão abertas nesta 
sexta-feira (12), em Fortaleza

Fonte: IDT
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