
 O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e do Turismo (Setur), está 
apoiando a missão empresarial e de lideranças governamentais – 
Ceará/Portugal – prevista para o período entre 30 de maio e 03 de junho em 
Portugal.

Missão Empresarial e Governamental a Portugal é 
lançada pela Sedet

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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 Com o objetivo de estimular o desenvolvimento regional por meio de 
parcerias e negócios entre os principais atores do ecossistema de inovação 
local, o Governo do Ceará realizou, nesta terça-feira (19), o I Demoday do 
Programa Clusters Econômicos de Inovação + Corredores Digitais. Durante o 
evento, 46 startups expuseram soluções inovadoras voltadas para as cadeias 
produtivas prioritárias em nove regiões do planejamento estratégico do 
Estado.

I Demoday do Programa Clusters Econômicos de Inovação + 
Corredores Digitais apresenta soluções inovadoras 

para o Estado

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

 Mais 570 quilômetros de litoral, boa localização geográfica e logística 
diferenciada. São esses os principais atrativos que serão apresentados aos 
potenciais investidores estrangeiros durante a Seafood Expo, em Barcelona. 
Será a 2ª edição do Ceará Agro Roadshow, uma ação de promoção e atração da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), por meio da 
Secretaria Executiva do Agronegócio.

Governo do Ceará, por meio da Sedet, mostrará as 
potencialidades da Economia do Mar em evento na Espanha

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

 O Governo do Ceará continua com sua vocação em investir em educação e 
em programas que mudam a vida dos cearenses. Lançou, nesta segunda-feira 
(18), o Projeto C-Jovem. A iniciativa alcançará todo o estado, com meta de 
capacitação de 100 mil estudantes em até cinco anos no desenvolvimento de 
tecnologias, como Infraestrutura 5G, Desenvolvimento Android e Nuvem.

Com Projeto C-Jovem, Governo do Ceará vai capacitar 
estudantes da rede pública para atuar no mercado 

de novas tecnologias

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

 Na última segunda-feira (19), o secretário do Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, acompanhado do executivo do Agronegócio da 
Sedet, Sílvio Carlos Ribeiro, recebeu os pesquisadores da Universidade da 
Califórnia (Davis), Daniele Zaccaria e Richard Snyder. Os professores vieram 
para Fortaleza ministrar palestras sobre o uso eficiente de água na agricultura 
e apresentar técnicas voltadas para a agricultura irrigada aplicadas no estado 
norte-americano, cujo clima se assemelha ao do semiárido nordestino.

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

 Incentivando e trabalhando sempre pela geração de emprego e renda de 
forma sustentável no Ceará, a governadora Izolda Cela visitou, na 
quarta-feira (13), a fábrica expandida do grupo Hope em Maranguape, região 
metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, estavam presentes o prefeito do 
município, Átila Câmara, o secretário do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), Maia Júnior, a secretária executiva da Indústria, Roseane 
Medeiros, a diretora de Economia Popular e Solidária da Agência de 
Desenvolvimento (Adece), Silvana Parente, a sócia e membro do Conselho 
Consultivo e dos Comitês Administrativo Financeiro de Gestão Industrial do 
Grupo Hope, Karen Sarfaty, e o diretor do Parque Fabril da Hope em 
Maranguape, Antoniel Ribeiro.

 Na última terça-feira (12/04), na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), aconteceu a segunda palestra da Agenda 
Ambiental na Administração Pública (A3P) ministrada pelo coordenador da 
Secretaria de meio ambiente (Sema), Milton Alves Oliveira. O ponta pé inicial 
já foi dado pela Sedet e as vinculadas Adece, Adagri e Jucec que aderiram 
formalmente ao A3P e formaram suas comissões. O próximo passo é cada 
comissão realizar seu diagnóstico para futura implantação do programa.

 O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Condec) realizou, 
na última terça-feira (12), a sua primeira reunião do ano de 2022. Presidido 
pela governadora Izolda Cela, o Conselho deliberou sobre 87 pleitos, dos 
quais 76 foram aprovados. As análises trataram sobre protocolos de 
intenções, resoluções de benefícios, pedidos de diferimento de impostos 
para importação de máquinas, equipamentos e matéria-prima no Estado.

Ampliação de fábrica em Maranguape gera mais emprego 
e renda aos cearenses

Programa de Agenda Ambiental na Administração Pública 
(A3P) é iniciado na Sedet e vinculadas

Governo do Ceará aprova 76 novos pleitos na primeira 
reunião do Condec em 2022

Pesquisadores da Universidade da Califórnia trocam 
experiências com Ceará sobre eficiência do uso 

da água na Agricultura

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

 Transformar 60 municípios em cidades inteligentes até fim de 2022. Essa 
é a principal meta do Programa Cidade Empreendedora do Sebrae, com apoio 
do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet).

Governo do Ceará, por meio da Sedet, é parceiro do 
Programa Cidade Empreendedora do Sebrae

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

https://www.sedet.ce.gov.br/2022/04/20/governo-do-ceara-por-meio-da-sedet-mostrara-as-potencialidades-da-economia-do-mar-em-evento-na-espanha/
https://www.sedet.ce.gov.br/2022/04/18/com-projeto-c-jovem-governo-do-ceara-vai-capacitar-estudantes-da-rede-publica-para-atuar-no-mercado-de-novas-tecnologias/
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https://www.sedet.ce.gov.br/2022/04/18/governo-do-ceara-aprova-76-novos-pleitos-na-primeira-reuniao-do-condec-em-2022/
https://www.sedet.ce.gov.br/2022/04/13/ampliacao-de-fabrica-em-maranguape-gera-mais-emprego-e-renda-aos-cearenses/
https://www.sedet.ce.gov.br/2022/04/13/programa-de-agenda-ambiental-na-administracao-publica-a3p-e-iniciado-na-sedet-e-vinculadas/
https://www.sedet.ce.gov.br/2022/04/22/governo-do-ceara-por-meio-da-sedet-e-parceiro-do-programa-cidade-empreendedora-do-sebrae/


 Há 15 anos, dona Luzia Pereira utiliza o artesanato como fonte de renda 
extra para a sua família. É no entrelaçar dos dedos com a agulha e a linha que 
ela dá forma as suas famosas peças de crochê no distrito de Oiticica, no 
município de Viçosa do Ceará, distante 349 km da capital Fortaleza. Dona 
Luzia faz parte de um grupo de empreendedoras cearenses beneficiadas 
pelo Programa de Microcrédito Produtivo Orientado do Governo do Ceará 
(Ceará Credi).

 Atendendo solicitação da governadora Izolda Cela, a Assembleia 
Legislativa aprovou, na quarta-feira (20), mensagem solicitando a 
prorrogação do programa Mais Empregos Ceara até junho deste ano. O 
Programa foi concebido no ano passado para atenuar os efeitos da Pandemia 
Covid-19 no mercado de trabalho.

Ceará Credi realiza capacitação de agentes para 
interiorização do programa no Estado

Programa Mais Empregos Ceará é ampliado até junho

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

 Criar uma grande vitrine que gere novos negócios para os Arranjos 
Produtivos Locais caririenses. Esse é o objetivo da “Feira Impulsiona CE: 
Cariri”, que acontecerá nos dias 28 e 29 de abril, no Centro de Convenções do 
Crato, gratuito e aberto ao público.

Adece e Centec realizam Feira para impulsionar negócios 
na região do Cariri

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

 A partir dessa segunda-feira (18), os interessados em contratar 
serviços de profissionais autônomos cadastrados no IDT/SINE nos municípios 
de Juazeiro do Norte e Sobral, também vão poder solicitar o serviço 
diretamente do seu aparelho de celular, através do aplicativo WhatsApp. A 
utilização do aplicativo na intermediação de prestadores de serviço vem 
sendo expandida pelo órgão para todo o Estado desde janeiro deste ano.

 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE), reativou neste mês 
de abril, o convênio com a prefeitura de Trairi para a retomada das atividades do 
Posto de Atendimento no município. Mesmo com o Termo de Cooperação 
Técnica ainda vigente, o serviço estava inoperante desde abril de 2020.

 O Balcão Único, sistema desenvolvido pelo Governo Federal, permite a 
qualquer cidadão abrir uma empresa de forma simplificada e automática. O 
serviço já está presente nas Juntas Comerciais de 24 unidades da federação, 
reduzindo o tempo e os custos para abrir um negócio.

IDT/SINE amplia atendimento: serviços autônomos em 
Juazeiro do Norte e Sobral podem ser solicitados 

pelo Whatsapp

IDT/SINE e prefeitura reabrem posto
de atendimento em Trairi

Balcão Único já chega a 24 estados e simplifica abertura 
de empresas no País

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Jucec

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) também é 
parceira do programa Território Empreendedor, promovido pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e a Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP).

Governo do Estado, por meio da Sedet, apoia  o programa 
Território Empreendedor, promovido pelo Sebrae-Ce em 

parceria com a CSP

Fonte: Sebrae / CSP

Clique aqui e leia mais.

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

https://www.sedet.ce.gov.br/2022/01/05/ceara-encerra-2021-com-aumento-de-15-no-saldo-de-empresas-abertas/
https://www.sedet.ce.gov.br/2022/03/10/marco-da-mulher-no-idt-sine/
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https://www.sedet.ce.gov.br/2022/04/22/programa-mais-empregos-ceara-e-ampliado-ate-junho/
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https://www.ceara.gov.br/2021/09/29/geracao-de-empregos-em-alta-foram-165-mil-postos-de-trabalho-em-agosto/
http://maisempregos.ce.gov.br/
https://www.ceara.gov.br/2021/09/29/empresas-do-cariri-aderem-ao-programa-mais-empregos-e-criam-novos-postos-de-trabalho/
https://www.ceara.gov.br/2021/09/29/ceara-credi-oferece-oportunidades-para-empreendedores-no-cariri/
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https://www.ceara.gov.br/2021/09/27/governo-do-ceara-capacita-egressos-do-sistema-prisional-em-computacao-em-nuvem-da-aws/
https://empregabrasil.mte.gov.br/

