
 Na tarde de sexta-feira (29), a governadora Izolda Cela, acompanhada do 
secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, 
assinou mais um Memorando de Entendimento pra produção de Hidrogênio 
Verde. Empresa do grupo Comec, a Nexway vai produzir hidrogênio verde com 
intenção de participar do pool de armazenamento de amônia, no futuro HUB 
de H2V localizado no Porto do Pecém.

Hub de Hidrogênio Verde: Governo do Ceará assina 
Memorandos de Entendimento com empresas a serem 

instaladas no Complexo do Pecém

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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 O assessor para Atração de Negócios da Secretaria, Adalberto Pessoa, fez 
uma apresentação na abertura do evento na quarta-feira (27). Com o tema 
“Um mar de oportunidades para TIC e o mercado de Datacenters e Telecom”, a 
apresentação do assessor da Sedet, Adalberto de Paula Pessoa, aconteceu no 
auditório 1 do Centro de Eventos, às 9h30. 

 Com o objetivo de ampliar o protagonismo dos empreendedores 
cearenses e fomentar o crescimento do segmento industrial de moda, a 
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) abriu, nesta 
quinta-feira (29), o edital de chamamento público para a seleção de micro e 
pequenas empresas interessadas em participar como expositor durante o 
Ceará Fashion Trade (CFT). O evento acontece de 25 a 28 de maio, no Aterro da 
Praia de Iracema, em Fortaleza (CE).

Sedet participa do 11º Congresso RTI Provedores de 
Internet e 13º Congresso RTI de Data Centers

Adece realiza chamamento público para micro e pequenas 
empresas interessadas em participar do Ceará Fashion Trade

Campanha contra Febre Aftosa começa próxima 
segunda-feira (02) em todo o Ceará

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

 O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV), 
que atua como núcleo de inteligência do Sistema Campo Limpo nas atividades 
de destinação de embalagens vazias de Agrotóxicos, apresentou os resultados 
do Recebimento Itinerante de Embalagens Vazias de Agrotóxicos (RI) em 2021 
e a evolução da atividade no Estado do Ceará. A Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), é parceira da ação e tem 
atuado fortemente em todo o Estado realizando Educação Sanitária, durante 
as ações de fiscalizações, com o intuito de orientar os produtores sobre a 
obrigatoriedade da devolução dessas embalagens.

 Na próxima segunda-feira (02) a Agência de Defesa Agropecuária do 
Ceará (Adagri), vinculada da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), dá início a Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa em 
todo o Ceará. Nesta primeira etapa da Campanha, devem ser vacinados os 
animais de todas as idades. Isso significa cerca de 2,7 milhões de bovinos e 
bubalinos em todo o Estado.

Inpev apresenta resultados do Recebimento Itinerante de 
Embalagens Vazias de Agrotóxicos que conta com apoio da Adagri

Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

 O Governo do Ceará participou, nos dias 27 e 28 de abril, do Intersolar 
Summit Brasil Nordeste realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza 
(CE). O congresso reuniu mais de 3.000 visitantes, 30 palestrantes e 50 
expositores da iniciativa pública, privada e academia para discutirem os 
desafios e perspectivas do setor de energias renováveis no Estado e no país.

Ceará apresenta potenciais e oportunidades para a geração 
de energias renováveis em congresso

Fonte: Adece / Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

 Entre os dias 25 e 29 de abril, o Governo do Estado do Ceará, por meio da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), participa do 
International Partnering Forum (IPF) em Atlantic City, Nova Jersey, Estados Unidos. 
O IPF é a principal conferência de energia eólica offshore na América do Norte.

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Sedet participa de conferência de energia eólica offshore 
nos EUA  

 Empresários do segmento da pesca e aquicultura do Brasil, Portugal, 
Espanha, Itália, Argentina, Islândia e Estados Unidos puderam conhecer as 
potencialidades do Estado do Ceará na tarde de quarta-feira, durante a 2ª 
Edição do Ceará Agro Roadshow, em Barcelona. O evento aconteceu durante a 
Seafood Expo Global, uma das principais feiras do segmento.

Investidores estrangeiros do setor de pescados conhecem 
potencialidades para investir no Ceará

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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 O Ceará teve um crescimento de 3.368 postos de trabalho, que 
representa o segundo melhor resultado do Nordeste para o período, atrás 
somente da Bahia (7.836). O nível de emprego formal variou positivamente 
(0,28%) e atingiu o total de 1,2 milhão de empregos com carteira, em março 
de 2022. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) e foram divulgados, nesta quinta-feira (28), pelo Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social.

Com 3,3 mil postos de trabalho gerados, Ceará tem 
segundo melhor saldo do Nordeste em março

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

 No primeiro trimestre de 2022, a Junta Comercial do Estado do Ceará 
registrou crescimento no número de abertura de empresas no Estado. Em 
comparação com o último trimestre de 2021, o índice apresentou aumento 
de 18%, passando de 24.167 entre outubro e dezembro, para 28.615 entre 
janeiro e março de 2022. Quando analisado o primeiro trimestre de 2021, que 
apresentou 29.223 constituições, houve ligeira queda com redução de 2%.

Comércio varejista concentra maioria das aberturas 
de empresas no Ceará

Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.

 Um conjunto de ações voltadas para os trabalhadores cearenses será 
realizado pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) na próxima 
segunda-feira (2/5), na Unidade de Atendimento do Centro, em Fortaleza, e nos 
demais postos da rede. A ação acontece em parceria com o Governo do Ceará 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), em 
comemoração ao Dia do Trabalhador.

Com mais de 3 mil oportunidades, IDT/SINE terá 
programação especial em homenagem 

ao dia do trabalhador

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.
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Com mais de 3 mil oportunidades, IDT/SINE ter� programa��o especial em homenagem ao dia do trabalhador


facebook.com/sedetceara
facebook.com/adagriceara
facebook.com/adececeara
facebook.com/complexodopecem
facebook.com/JucecCeara
IDT/SINE

@sedet.ceara
@adagri.ce
@adececeara
@complexodopecem
@jucecceara
@idetsine


