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Roadshow TIC Ceará – Descubra 
nosso potencial é realizado de forma 

virtual pela Sedet
 Mostrar as potencialidades do 
ambiente de negócios do Ceará, com foco 
em atrair novas empresas para o Estado e 
promover as empresas de tecnologia da 
informação e comunicação que aqui estão 
instaladas. Foram esses os objetivos do 
Roadshow TIC Ceará – Descubra nosso 
potencial realizado pela Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet) nos dias 01 e 02 de dezembro, de 
forma 100% virtual.
 Na abertura do evento o secretário da 
Sedet, Maia Junior, ressaltou a importância 
do setor de TIC para economia do nosso 
estado, destacando a infraestrutura do 
Cinturão Digital . “Essa é a segunda rodada 
de negócios que nós realizamos com o setor 
de TIC. E esses eventos nos mostram como o 
setor se desenvolve tão rapidamente, 
gerando empregos e movimentando cada 
vez mais a nossa economia, atraindo 
investimentos para o Ceará”, afirmou o 
secretário.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Fonte: Sedet
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Alunos do IFCE, vencedores do Huawei ICT 
Competition 2020, visitam a Sedet

 Estudantes cearenses se destacaram em mais uma importante 
competição internacional. Três alunos do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFCE) de Fortaleza conquistaram o 1º lugar da etapa 
brasileira da Huawei ICT Competition. Sarah Sales, Pedro Isaias Rocha e 
Ruan Italo também ficaram em 3º lugar na América Latina e 3º lugar no 
Mundial da competição destinada a estudantes de instituições de ensino 
superior de todo o mundo, que desejam ingressar no programa Huawei ICT 
Academy.
 A equipe  de Network vencedora da 5ª edição da competição, 
acompanhada dos professores Moacyr Regys, Wally Menezes e Edson 
Almeida, foi recebida na manhã desta terça-feira (01) pelo secretário 
executivo de Comércio, Serviços e Inovação da Sedet, Júlio Cavalcante. 
Expedito Parente Júnior, da Coordenadoria de Atração de Negócios de 
Inovação da Sedet, também participou do encontro.
 Para o secretário executivo Julio Cavalcante, o IFCE tem sido um 
grande parceiro das nossas iniciativas de apoio a inovação para o 
desenvolvimento econômico, como por exemplo no caso do Programa 
Clusters Econômicos de Inovação. “A vitória destes jovens  concorrendo 
com as equipes das melhores universidades do Brasil e do mundo, em uma 
competição organizada pela Huawei, uma das maiores empresas de TIC do 
mundo, nos confirma a importância de apostar neste Capital Humano do 
Ceará para dar um salto no Desenvolvimento Econômico e Social do Ceará.”

Fonte: Sedet

 O Programa Clusters Econômicos de Inovação avançou com a 
priorização de todos os clusters do Ciclo 2. A nova etapa do projeto consiste 
no levantamento de problemas para cada cluster, a partir de uma 
articulação conjunta de representantes de empresas do setor e 
pesquisadores especializados de cada região. Um conjunto de reuniões e 
oficinas foi iniciado a partir do mês de novembro com este objetivo e 
ocorrerá até final de março de 2021.
 Em 2019, o Ciclo 1 do projeto iniciou com cinco das catorze regiões de 
Planejamento do Ceará – Cariri, Sertão Central, Sertão de Sobral, Vale do 
Jaguaribe e Grande Fortaleza 1 e 2. Agora, no Ciclo 2, quatro novas regiões 
se incorporam ao Programa. São elas:
Litoral Norte – Agropecuária, Extrativismo e Agroindústria; Comércio e 
Indústria de Madeira e Papel com ênfase no Polo Moveleiro da região e 
Turismo;
Litoral Leste – Agropecuária, Extrativismo e Agroindústria; Turismo e 
Infraestrutura e Logística;
Sertão dos Crateús – Comércio; Construção Civil e Setor Imobiliário, e 
Agropecuária, Extrativismo e Agroindústria.
Serra da Ibiapaba – Agropecuária e Extrativismo e Agroindústria; Turismo, 
Infraestrutura e Logística;
 A priorização destes setores foi validada junto ao ecossistema de 
inovação de cada região. Os registros dessas reuniões encontram-se 
clicando aqui.
 Os problemas levantados pelos clusters do Ciclo 2 serão priorizados no 
mês abril por uma Banca Examinadora a partir de uma apresentação em 
formato de pitch, de até 10 minutos, por equipes formada por 
representantes de universidade-empresa.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 A Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) e a Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) informam que a Rodada 
Virtual de Negócios da Moda foi adiada para os dias 14 e 15 de janeiro de 
2021. A decisão se deu após contatos com potenciais compradores por 
parte da organização do evento, que percebeu a indisponibilidade de 
agenda pelo forte momento de retomada  da economia.
 As inscrições para participar seguem abertas até 8 de janeiro. Grandes 
empresas como Netshoes e Magalu estão confirmadas para o evento.
 As Rodadas de Negócios são 100% virtuais e vão contar com a 
participação de vários compradores e fornecedores. O objetivo é aproximar 
as empresas e fomentar a realização de bons negócios, impulsionando o 
desenvolvimento das cadeias produtivas.

Ceará ao Cubo

As Rodadas Virtuais de Negócios fazem parte do Ceará ao Cubo, projeto do 
Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, que simboliza as novas perspectivas para o Estado. 
O ‘Cubo’ representa as várias faces econômicas do Ceará, exaltando a 
pluralidade de temas abordados e que se multiplica a cada nova 
oportunidade.

Serviço:

Rodada Virtual de Negócios da Moda
Datas: 14 e 15 de janeiro de 2021.

Clique aqui para visualizar o Regulamento 02/2020.
Clique aqui para se inscrever (até 08 de janeiro de 2021).

Rodada Virtual de Negócios da Moda será nos dias 
14 e 15 de janeiro

Programa Clusters Econômicos de Inovação avança para 
o Ciclo 2 com mais 4 regiões de planejamento

 Iniciadas em junho deste ano, as obras de ampliação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, empresa subsidiária do 
Complexo do Pecém, atingiram, no fim deste mês de novembro, 60% de 
conclusão. Chamada de Setor 2, a expansão fica localizada a cerca de quatro 
quilômetros da área de despacho aduaneiro do Setor 1, com 137 hectares 
distribuídos em quatro módulos, que terão como grande objetivo atrair 
empreendimentos de pequeno e médio porte.
 Previsto para o primeiro semestre de 2021, o primeiro módulo da 
expansão da ZPE Ceará contará com 23 hectares, em uma área dividida em 
lotes de variados tamanhos. De acordo com o coordenador de operações da 
ZPE Ceará, Lucas Guedes Martins – atual gestor do contrato das obras de 
expansão, a terraplenagem deve ser concluída até o fim de dezembro, com 
a pavimentação da área prevista para o ano que vem. O reservatório de 
água já foi concluído.
 “Ao todo, devemos ter uma movimentação de 476 mil metros cúbicos 
(m³) de areia durante a terraplenagem. Contamos, atualmente, com 13 
caminhões atuando na área, fazendo cerca de 40 viagens por dia, além de 
quase 70 pessoas envolvidas diretamente nos trabalhos. Tudo isso para 
garantir o bom andamento da obra e cumprir rigorosamente o nosso 
cronograma”, destaca Lucas Martins.

Obras de expansão da ZPE Ceará atingem 
60% de conclusão

O evento 100% virtual foi adiado para 2021 devido ao momento de 
retomada da economia

Fonte: Sedet

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Fonte: Sedet

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Fonte: Complexo do Pecém
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 Entre os dias 16 e 20 de novembro os fiscais e agentes da Agência de 
Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), visitaram propriedades 
produtoras de algodão nos municípios de Tauá e Parambu, no Sertão dos 
Inhamuns. Ao todo foram 51 propriedades visitadas, em ambos os 
municípios, onde os profissionais da Agência realizaram ações de 
fiscalização e educação sanitária sobre o cumprimento do Vazio Sanitário.
 Segundo o gerente da Adagri, Gleyber Cartaxo, “o Vazio Sanitário é 
uma medida que proíbe a existência de plantas vivas de algodão em campo, 
quer sejam cultivadas ou de germinação espontânea. Essa medida é 
adotada para reduzir a população do bicudo-do-algodoeiro, principal praga 
de importância econômica para a lavoura”, explica. O Vazio acontece 
anualmente de 1º de outubro até o 31 de dezembro.
 Nos dois municípios, os ficais também orientaram os produtores 
quanto a eliminação de plantas tigueras e dos restos culturais ao final da 
colheita. Além da necessidade de cadastramento de suas unidades de 
produção em até 30 dias após o plantio, nos núcleos locais da Agência, para 
evitar multas.

Adagri orienta produtores de algodão sobre o Vazio 
Sanitário no Sertão dos Inhamuns

Fonte: Governo do Ceará

 Através de suas redes sociais, o governador do Ceará anunciou que o 
novo decreto estadual permanece inalterado. A decisão veio após reunião 
do Comitê que delibera sobre o Decreto de Isolamento Social, que definiu a 
prorrogação do atual decreto, a partir de segunda-feira (30).
 A decisão se baseia na avaliação de todos os indicadores e relatórios 
sobre a Covid-19 no Ceará desenvolvidos pelos profissionais de Saúde. “A 
orientação para a população continua sendo de não relaxar nos cuidados, 
sempre usar máscara ao sair de casa e evitar aglomerações, porque a 
pandemia continua. Enquanto isso, reforço que o Governo do Ceará 
continua trabalhando de forma permanente no sentido de adquirir, com 
maior brevidade, vacinas que estejam devidamente aprovadas para a 
prevenção à Covid”, ressaltou o governador.
 O novo decreto repete as mesmas condições estabelecidas desde a 
publicação oficial no último dia 26 de outubro, seguindo com a proibição à 
realização de eventos festivos em ambientes fechados no Estado, e é 
fundamental que todos sigam as orientações sanitárias estabelecidas pelo 
Governo do Estado do Ceará.

Clique aqui para visualizar o Decreto 33.824.

 A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), autarquia vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), iniciou nesta 
terça-feira (01/12), a oficina para construção do Planejamento Estratégico 
(2021 – 2024). Ao todo, serão 5 encontros, com os gestores da Jucec e 
Coordenadoria de Planejamento da Sedet, para a elaboração de ações e 
planos estratégicos para a autarquia.
 Na abertura dos trabalhos, a presidente da Jucec, Carolina Monteiro, 
destacou o papel de agente do desenvolvimento econômico estadual que a 
Junta Comercial possui hoje, antes visto apenas como órgão cartorial. “A 
Junta Comercial se reposicionou perante às sociedades empreendedoras 
cearenses, pois saiu de uma atividade meramente cartorial para ser um 
indutor estratégico do desenvolvimento econômico. A partir deste 
planejamento, pretendemos consolidar os avanços que já tivemos e as 
evoluções que ainda iremos implementar”.
 Os gestores das áreas de Planejamento, Procuradoria, Financeiro, 
Gestão de Pessoas, Comunicação, Secretaria-Geral, Análise Técnica em 
Registro Mercantil, Material e Patrimônio, Assessoria de Controle Interno e 
Ouvidoria e Tecnologia da Informação da Jucec participam das oficinas até 
o próximo dia 8 de dezembro, quando será consolidado o trabalho. No dia 10 
deste mês, será realizada a apresentação do planejamento estratégico 
(2021-2024) aos funcionários da Jucec.

 A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), 
vinculada da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), 
está implantando o Projeto de Informatização das Ações de Fiscalização e 
Coleta de Dados, o Adagri 100% Digital. Um dos módulos do Projeto é o de 
registro do trânsito agropecuário em formato digital, por meio de 
aplicativo. Nos últimos dias 25 e 26 testes com o App foram realizados por 
fiscais da Agência, durante blitze no Posto da Polícia Rodoviária Estadual de 
Maracanaú (PRE) e no Posto de Vigilância Zoofitossanitária (PVZ) de 
Chorozinho, respectivamente.
 “Foi realizado o primeiro teste do aplicativo de fiscalização 
conjuntamente com os kits fiscais. Na ocasião foi testado o módulo de 
trânsito, movimento e ocorrência de trânsito e foi dado ênfase no 
comportamento off-line para vê como o aplicativo e os equipamentos se 
comportavam. Também foi verificado a recepção desses dados 
posteriormente nos escritórios da Adagri. Tanto os equipamentos como a 
recepção funcionaram como o esperado. Em breve vamos iniciar a segunda 
etapa de testes com a implementação de documentos oficiais”, explica o 
gerente de Tecnologia da Informação da Agência, Melgaço Morais.

Adagri 100% Digital: Kit Fiscal é testado durante blitze

Campanha contra Febre Aftosa é prorrogada até dia 19 de dezembro

 A segunda etapa de Campanha contra Febre Aftosa 2020 foi prorrogada até 
o próximo dia 19 de dezembro. A decisão foi acatada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) após pleito da Agência de Defesa 
Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), que reiterou que o estado de isolamento social 
motivado pela Pandemia causada pela Covid-19 afetou a adesão a Campanha.
 Vale ressaltar que a segunda etapa é obrigatória para todos os animais com 
até 24 meses de idade. A meta é vacinar cerca de 950 mil bovinos e bubalinos, que 
corresponde a cerca de 40% do rebanho cearense. Segundo o último boletim 
sobre a vacinação foram vendidas 780.363 doses de vacina.
 “Estamos trabalhando para tornar o Ceará Livre de Febre Aftosa sem 
Vacinação, mas para isso temos que cumprir a meta de vacinar no mínimo 90% de 
todo o nosso rebanho. Por isso é muito importante a conscientização do nosso 
produtor rural, que vem se dedicando e mantendo em dia a imunização do seu 
rebanho”, destaca a presidente da Adagri, Vilma Freire.

Governo do Ceará mantém restrições sanitárias 
vigentes em novo decreto estadual

Fonte: Adagri

Fonte: Adagri

Fonte: Sedet

Jucec realiza oficina para construção do 
planejamento estratégico

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Fonte: Sedet
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A Junta Comercial do Estado do Ceará, Autarquia 
vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, registrou 411 empresas, nesta terça-feira 
(01/12). O dado é do Observatório Jucec, publicado 

diariamente nas redes sociais da Autarquia., que 
divulga também o quantitativo de processos e livros 

analisados, certidões emitidas e atendimentos 
finalizados no Fale Jucec.

Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Ceará realiza 40ª Reunião, próxima 

quarta-feira (09)

4ª Reunião do Conselho Estadual do Trabalho será 
dia 10 de dezembro

 No período de 2 de março a 20 de novembro, o IDT/SINE atendeu 
374.989 trabalhadores em suas unidades. Os dados são da Base de Gestão 
da Intermediação de Mão-de-obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e 
dos indicadores internos do órgão. Apesar de demonstrarem uma leve 
oscilação com relação aos resultados da semana anterior, os registros desse 
período refletem uma estabilidade no quesito, considerando-se os 
atendimentos presenciais e remotos. 
 Todas as unidades do IDT/SINE estão realizando atendimento 
presencial, por agendamento. Pelos canais remotos disponibilizados pelo 
órgão, também é possível acessar o cadastro, consulta de vagas e 
seguro-desemprego. Para quem deseja utilizar os serviços do IDT/SINE á 
distância, poderá fazê-lo através de e-mail, aplicativos chatbot e 
WhatsApp, dos portais www.idt.org.br, gov.br/trabalho, e do aplicativo SINE 
FÁCIL, além  das suas páginas no Facebook e Instagram. A comunicação por 
telefone também é possível e destaca-se como principal meio utilizado pelo 
trabalhador. Os interessados podem obter os números no portal, acessando 
www.idt.org.br.

 Na próxima quarta-feira (09), a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet) por meio da Secretaria Executiva de Trabalho 
e Empreendedorismo, realizará a 40ª reunião ordinária do Fórum Estadual 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no Estado do Ceará. O 
Fórum é composto por 27 representantes de órgãos e entidades que atuam 
no setor. Na ocasião será realizado um balanço dos resultados em 2020. A 
reunião será virtual, às 14h00.

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET, por 
meio da Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo, realizará a 
4ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Trabalho – CET. A reunião, em 
ambiente virtual, está marcada para às 14h. A pauta terá como destaque as 
apresentações de experiências da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) 
e da Superintendência Regional do Trabalho (SRT), órgão vinculado ao 
Ministério da Economia. Na ocasião também serão tratados pontos 
referentes ao trabalho do CET em 2021. O Conselho é composto por 18 
representantes de órgãos e entidades do Poder Público, dos Trabalhadores 
e dos Empregadores.

 De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação de 
Mão-de-obra (BGIMO), do Ministério da Economia, entre os dias de 2 de 
março a 20 de novembro, o IDT/SINE captou 35.605 vagas nas empresas 
clientes da rede. 
 Desde a retomada das atividades econômicas promovida pelo 
Governo do Estado, o número de vagas vem apresentando um aumento 
gradativo, mantendo o índice estável, se comparado aos resultados obtidos 
no início da pandemia. Na última semana, 1.259 oportunidades de emprego 
foram registradas na rede de atendimento, revelando um acréscimo de 7% 
em relação à semana anterior. 
 Com o intuito de facilitar o contato para a oferta de vagas, o IDT/SINE 
dispõe de serviços prestados para as empresas por meio de plataformas 
digitais, como o portal www.idt.org.br e gov.br/trabalho. O atendimento 
telefônico também amplia a interação com o usuário dos serviços 
prestados pelo órgão.

374,9 mil atendidos pelo IDT/SINE

Indicadores de captação de vagas de emprego 
apresentam crescimento
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