
 O governador Camilo Santana anunciou, na manhã desta sexta-feira (14), 
por meio das redes sociais, o consórcio Portocem, que foi o vencedor do leilão 
para implantação da Usina Termelétrica a Gás Natural na Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) do Complexo do Pecém, em São Gonçalo 
do Amarante. Os executivos do consórcio participaram de uma reunião com o 
governador nesta manhã, no Palácio da Abolição, sede do Governo do Ceará, 
em Fortaleza.

Implantação de usina termelétrica a gás natural no 
Complexo do Pecém terá investimento de quase R$ 5 bilhões

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.
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 “Foi uma reunião agradável, onde as lideranças do setor do agronegócio 
fizeram algumas reivindicações e mencionaram ao governador os bons 
números de exportação ao longo de 2021”, relatou o secretário estadual do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, após reunião com o setor 
produtivo da cadeia de frutas. Apenas no segmento de frutas frescas e 
elaboradas as exportações em 2021 somaram mais de US$ 80 milhões, 
registrando crescimento de 15,2% sobre o ano anterior. No mesmo período, os 
principais produtos de exportação do agronegócio alcançaram quase US$ 455 
milhões, incremento de 23,1%.

Exportação de frutas cresceu 15,2% em 2021

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

 Em operação desde 2002, o terminal portuário do Pecém conseguiu, 
pela primeira vez na sua história, superar o patamar de 400 mil TEU’s em sua 
movimentação anual de contêineres. Ao longo de 2021, um total de 410.557 
TEU´s (244.811 unidades) passaram pelo porto cearense, o que representa 
um crescimento de 8,7% em relação ao resultado obtido no ano 
imediatamente anterior, quando foram movimentados 377.726 TEU´s 
(228.362 unidades).

Porto do Pecém: movimentação de contêineres 
atinge marca histórica em 2021

 O Programa Clusters Econômicos de Inovação, em sua edição 2021, está 
a pleno vapor. Em um convênio entre Adece, Funcap e Sedet, em parceria com 
a Secitece, 41 pesquisadores regionais e 89 empreendedores inovadores 
estão modelando e implementando 46 novos produtos e serviços para 
endereçar soluções a problemas priorizados de 23 setores regionais 
(clusters), criteriosamente selecionados como aqueles com maior potencial 
de gerar impactos em 9 regiões do Estado.

Programa Clusters inicia seu planejamento 
para a edição 2022

Fonte: ZPE Ceará

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Clique aqui e leia mais.

 A Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado (Adece) realiza, às 
9h desta segunda-feira (17), a cerimônia de posse dos 14 presidentes das 
Câmaras Setoriais do Ceará para o ano de 2022. Seguindo os protocolos de 
prevenção à Covid-19, o evento será realizado de forma remota.

Adece empossa diretoria das Câmaras Setoriais para 2022

Recomendação técnica de prevenção relacionada à 
exposição de trabalhadores e trabalhadoras ao Covid-19 

e influenza (H1N1 / H3N2)

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Clique AQUI e leia a Recomendação Técnica de prevenção relacionada à 
exposição de trabalhadores e trabalhadoras ao Covid-19 e influenza (H1N1 
/ H3N2) elaborada pela Secretaria da Saúde do Governo do Estado do 
Ceará.
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 Quem precisar solicitar um profissional autônomo pelo IDT/SINE agora 
também vai poder requisitar o serviço por meio dos aplicativos WhatsApp e 
Telegram.  A nova opção para demandar a mão de obra já está disponível.  
Para acessar, basta salvar o número (85) 2180.6210 na agenda do telefone 
celular e iniciar a interação com o atendente virtual.

Serviços de autônomos do IDT/SINE poderão ser 
solicitados pelo WhatsApp e Telegram

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.
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