
 Na tarde de quarta-feira (16), o governador Camilo Santana, ao lado do 
secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, 
anunciou a atração de mais uma empresa que pretende produzir Hidrogênio 
Verde no Complexo do Pecém. O Memorando de Entendimento foi assinado 
com a empresa H2 Green Power, totalizando 17 protocolos para fortalecimento 
do Hub de H2V.

Hub de H2V: Governo do Ceará assina mais um Memorando 
de Entendimento para produção de Hidrogênio Verde

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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 Após implantar boas práticas ao longo do ano passado, no intuito de 
melhor atender seus usuários e maximizar a participação social, a Ouvidoria 
do Complexo do Pecém (CIPP S.A.) conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, 
o primeiro lugar na Avaliação de Desempenho das Ouvidorias do Estado 
referente ao ano de 2021, realizada pela Controladoria Geral do Estado (CGE).

Ouvidoria do Complexo do Pecém é eleita uma das 
melhores do Ceará pelo 3º ano consecutivo

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

 A Stolthaven Terminals e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, 
joint venture formada pelo Governo do Estado do Ceará e pelo Porto de 
Roterdã, na Holanda, anunciam a assinatura de um Memorando de 
Entendimento (MoU) para o estudo de um novo terminal de armazenagem no 
Porto do Pecém, no Brasil. O terminal se concentrará em fornecer serviços de 
armazenamento e manuseio de hidrogênio verde e produtos associados.

Stolthaven Santos e Complexo do Pecém se unem para 
desenvolver HUB de Hidrogênio Verde

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

 O governador Camilo Santana visitou, neste domingo (14), o Polo 
Industrial Químico no município de Guaiúba, localizado na Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na ocasião, o governador conheceu a 
infraestrutura do equipamento e a sede da primeira indústria a se instalar no 
local: a IntraPlast, que será inaugurada no próximo dia 17 de março.

 A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) assinou um 
convênio com a Prefeitura de Solonópole para a construção de um galpão 
industrial de mais de 3 mil m² e infraestrutura básica para abrigar um novo 
empreendimento calçadista. O acordo foi celebrado na sede da Adece e 
contou com a presença do presidente da Agência, Francisco Rabelo; do 
diretor de Suporte à Infraestrutura e Patrimônio da Adece, Expedito Parente; 
da prefeita do município, Ana Vládia Nogueira; e do chefe de gabinete de 
Solonópole, Aleardo Jucá.

 Programas de Culturas Alternativas, de Cultivo Protegido, Aquicultura e 
Pesca, do Leite, entre outros, foram apresentados durante o Workshop Ações 
e Projetos da Secretaria Executiva do Agronegócio da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet). O encontro aconteceu na 
sexta-feira (18) e reuniu diversos atores do Agronegócio cearense no Hotel 
Praia Centro, em Fortaleza.

Governador visita sede da primeira empresa instalada 
no Polo Químico de Guaiúba

Adece assina novo convênio para investimento calçadista 
em Solonópole

 O Recebimento Itinerante de Embalagens Vazias de Agrotóxicos (RI) 
começou no Ceará. A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), 
órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet), e parceira da ação, apresenta o calendário que o Recebimento 
Itinerante estará nos municípios.

Recebimento Itinerante de Embalagens Vazias de 
Agrotóxicos tem início no Ceará

Ações e projetos do agronegócio desenvolvidos pela 
Sedet são apresentados em Workshop

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

 Na amanhã de sexta feira (dia 18), a multinacional Klabin reafirmou a 
disposição de investir R$ 188 milhões no município cearense de Horizonte, 
onde já produz embalagens de papel voltadas principalmente para o 
mercado de frutas. No evento, o governo do Ceará foi representado pelo 
secretário Maia Júnior, titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet).

Multinacional Klabin confirma investimento de 
R$ 188 milhões no Ceará

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

 O Complexo do Pecém (CIPP S/A), joint venture formada pelo Governo do 
Ceará e pelo Porto de Roterdã – Holanda, anuncia ao mercado, nesta 
terça-feira (15), novos investimentos em maquinário para operação no 
terminal portuário do Pecém. Em 2021, o porto cearense superou, pela 
primeira vez na história, a marca de 22 milhões de toneladas de cargas 
movimentadas.

Complexo do Pecém anuncia novos investimentos e 
assinatura de MoU para implantação de terminal 

de tancagem

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.
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 A Apresentação do Diagnóstico do Arranjo Produtivo Local (APL) de Moda 
Íntima foi tema da oficina que aconteceu ontem (17), no município de 
Frecheirinha-CE, com o objetivo de realizar o Planejamento de 
Desenvolvimento Preliminar (PDP) do APL, dentro das ações do Programa 
Impulsiona-CE.
 O programa é uma ação do Governo do Estado, através da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) e Agência de 
desenvolvimento do Ceará (ADECE). O Impulsiona-CE é executado pelo Centro 
Tecnológico do Ceará (CENTEC).

Diagnóstico do Arranjo Produtivo Local (APL) de Moda 
Íntima é tema de Oficina em Frecheirinha-CE

Fonte: Agência Líder de Desenvolvimento de Ibiapaba
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