
 Se você é empresário ou empresária do setor de moda (confecção, têxtil 
e calçados) não pode perder a oportunidade de participar da 1ª Rodada 
Internacional Virtual de Negócios da Moda promovida pela Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Agência de 
Desenvolvimento do Ceará (Adece) e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), nos dias 13, 14 e 15 de abril.
 A Rodada Internacional Virtual de Negócios da Moda faz parte de uma 
parceria entre o BID e o UK ProsperityFund, do Governo Britânico, para 
incentivar a inserção dos pequenos negócios brasileiros no comércio 
internacional. O BID irá disponibilizar o sistema virtual de business 
matchmaking para conectar as empresas cearenses aos compradores 
internacionais, além de apoio técnico da equipe do Banco nos processos de 
marketing e comunicação do evento.
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Governo do Estado do Ceará e BID promovem a 1ª Rodada 
Internacional de Moda nos dias 13, 14 e 15 de abril
As inscrições para o evento seguem até o dia 2 de abril na 

plataforma virtual do evento

Fonte: Sedet
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ZPE Ceará fecha primeiro bimestre de 2021 com 
crescimento de 10,3% na movimentação de cargas

 Com trabalhos ininterruptos ao longo da crise econômica gerada pela 
Covid-19, a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, que 
compõe o Complexo do Pecém, encerrou o primeiro bimestre deste ano com 
alta de 10,3% na sua movimentação de cargas. Ao todo, 1.973.093 
toneladas (t) passaram pelos gates da companhia entre janeiro e fevereiro, 
quase 185 mil toneladas a mais do que no mesmo período do ano passado, 
que também foi atípico por conta do início da pandemia em diversas partes 
do mundo, inclusive no Brasil.

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 Em meio ao momento delicado pelo qual atravessa o Brasil, diante dos 
sucessivos recordes de alta no número de casos da Covid-19, a Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, que compõe o Complexo do Pecém 
(CIPP S/A), tem empenhado incansáveis esforços para potencializar e acelerar o 
fluxo de oxigênio para os hospitais das regiões Norte e Nordeste do país.

Ceará terá Isolamento Social Rígido em todos os 
municípios a partir de sábado (13); decreto inclui 

Fortaleza e segue até dia 21

Governador sanciona medidas de apoio aos setores de 
alimentação fora do lar e benefícios em contas de água

 Após aprovação das mensagens na Assembleia Legislativa na última 
quinta-feira (11), o governador Camilo Santana sancionou na tarde desta 
sexta-feira (12) durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, uma 
série de medidas de apoio aos setores de restaurantes, bares e demais 
estabelecimentos de alimentação fora do lar. 

 Através de transmissão ao vivo em suas redes sociais, o governador 
Camilo Santana anunciou a decisão de Comitê por estabelecer decreto 
estadual de Isolamento Social Rígido válido para todo o Ceará, a partir de 
sábado (13/3) até o outro domingo, dia 21. A medida, que permite apenas o 
funcionamento de atividades essenciais, assim como o prazo, também vale 
para Fortaleza, onde já vigora o Isolamento Social Rígido desde o último dia 
5. Todos os detalhes serão divulgados no Diário Oficial do Estado nesta 
sexta-feira (12).

Após articulação do Governo do Ceará, oxigênio 
produzido na ZPE Ceará reforça abastecimento nos 

municípios cearenses
Foi ampliada a produção da White Martins, empresa instalada na 

ZPE Ceará. Diariamente, carretas com oxigênio são destacadas para 
o Interior do Ceará
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 O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE), publicou, 
no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (12/03), o Decreto nº 
33.979/2021, que regulamenta a Lei n.º 17.387/2021, que concede isenção do 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021 para 
contribuintes que explorem atividade econômica relacionada ao ramo de eventos. 
Essa é mais uma medida do Executivo Estadual para ajudar setores econômicos 
prejudicados com a pandemia de Covid-19.

Isenção de IPVA para setor de eventos é regulamentada; 
veja regras

Fonte: Sefaz
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 O Governo do Ceará lançou, nesta quinta-feira (11), o edital que destina R$ 4 
milhões para realização de eventos corporativos virtuais. De iniciativa do Poder 
Executivo Estadual, o edital foi anunciado, em fevereiro, pelo governador Camilo 
Santana, com o objetivo de selecionar propostas para a realização de eventos 
corporativos por empresas, entidades ou organizações com atuação no Estado do 
Ceará, em formato virtual, no período da pandemia da Covid-19.
 “Nós sabemos que esse setor de eventos é um setor que tem sofrido muito 
por conta das restrições à realização desse tipo de atividade. Então, será lançado 
um edital no valor de R$ 4 milhões para essas atividades, esse segmento, esse 
setor de eventos corporativos aqui no Estado do Ceará”, disse o governador 
durante live realizada em fevereiro.

Governo do Ceará lança edital de R$ 4 milhões para 
realização de eventos corporativos virtuais

Edital tem o objetivo de apoiar profissionais que atuam no setor de 
eventos, viabilizando a produção e realização de eventos 

corporativos virtuais

Fonte: Governo do Ceará

Confaz aprova proposta que altera Convênio ICMS 100 
e garante isonomia para fertilizantes

 O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou, nesta 
sexta-feira (12/3), durante reunião virtual extraordinária, proposta 
alterando o Convênio 100, em vigor desde 1997, que concede isenção ou 
redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) para produtos agropecuários, entre eles grãos, rações, 
agrotóxicos e fertilizantes. As novas regras valem até 31 de dezembro de 
2025.

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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Unidades do IDT/SINE terão novas mudanças no 
atendimento, durante vigência do Decreto Estadual

Ceará começa 2021 com 7.872 novos postos de trabalho
 Janeiro é o sétimo mês consecutivo que o estado registra 

saldo positivo de empregos

 Em consonância com o Decreto Estadual Nº 33.980, de 12 de março de 2021, 
que declara isolamento social rígido em todos os municípios do Ceará, as Unidades 
do IDT/SINE terão mudanças no seu atendimento ao trabalhador. Dessa forma, 
com exceção das unidades que funcionam nos Vapts Vupts, todos os postos de 
atendimento da rede no estado passarão a atender remotamente.

 Com a abertura de 7.872 novos empregos em janeiro, os vínculos de 
trabalho com carteira assinada seguem em elevação pelo sétimo mês consecutivo 
no Estado do Ceará. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), do Ministério da Economia, e demonstram que apesar 
dos impactos da pandemia, o emprego celetista no Ceará mantém uma trajetória 
positiva de expansão desde julho do ano passado.

Fonte: IDT

IDT/SINE mantém estabilidade no número de atendimentos 
ao trabalhador

51,4 mil vagas captadas pelo IDT/SINE até março

 O IDT/SINE foi responsável pela realização de 577.080 atendimentos, entre 
os dias 2 de março de 2020 a 5 de março de 2021. Os dados são da Base de Gestão 
da Intermediação de Mão de Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e dos 
indicadores internos do Instituto de
 Desenvolvimento do Trabalho (IDT), e refletem os atendimentos prestados 
pelo órgão em toda sua rede. Os números estão relacionados aos diversos 
serviços oferecidos, como cadastro e encaminhamento para o mercado de 
trabalho, orientação para a inserção ou reinserção profissional, habilitação para o 
seguro-desemprego, dentre outros.
 Os resultados da última semana de março apontam para uma pequena 
redução no indicador, contudo, observa-se a manutenção de média de 15 mil 
atendimentos semanais, considerando que ainda não refletem os registros das 
atividades após o Decreto nº 33.980, de combate à pandemia de Covid-19 no 
Ceará. Após o decreto, com exceção das unidades que funcionam nos Vapts 
Vupts, todos os postos de atendimento da rede no estado passaram a atender 
remotamente. 
 Nos Vapt-Vups de Fortaleza (Antônio Bezerra e Messejana), Sobral e Juazeiro do 
Norte, o atendimento do IDT/SINE permanece somente para o seguro-desemprego, 
de forma reduzida e mediante agendamento prévio. O agendamento é possível 
através do link http://vaptvupt.sps.ce.gov.br/agendamento/#/home 
 Para ter acesso aos serviços do IDT/SINE de intermediação de mão de obra 
ou habilitação para o seguro-desemprego, os trabalhadores podem buscar os 
canais  https://empregabrasil.mte.gov.br o aplicativo SINEFácil, assim como o 
contato direto com os atendentes via Chatbot, na página inicial do IDT 
(www.idt.org.br), ou ainda, através dos telefones das unidades de atendimento, 
disponíveis na opção “onde estamos”, do portal.

 Segundo a Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do 
Ministério da Economia, O IDT/SINE respondeu pela captação de 51.476 vagas nas 
empresas clientes da rede, no período de 2 de março de 2020 a 5 de março de 
2021. Na primeira semana de março, os números da captação registram um 
aumento de 7%, com relação à semana anterior, mesmo num cenário adverso 
causado pelo aumento dos casos de Covid-19 no Estado, resvalando sobre a 
economia local. 
 Após as medidas de isolamento rígido em todos os municípios, por meio do 
Decreto nº 33.980, todos os postos de atendimento do IDT/SINE passaram a 
atender remotamente, com exceção apenas das unidades que funcionam nos 
Vapts Vupts, que mantém o atendimento para o seguro-desemprego, por 
agendamento. 
 Nesse contexto, o Instituto busca facilitar o contato para a oferta de vagas, e 
para tanto coloca à disposição das empresas os serviços prestados a estas por 
meio de plataformas digitais, como os portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, 
afora outros serviços que estão sendo realizados por meio de atendimento 
telefônico, objetivando a manutenção dos serviços à sociedade cearense.
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Estado do Ceará está autorizado a adquirir 5,87 milhões de doses 
da vacina Sputinik V

Semace, que já operava com modernização de sistemas digitais, 
agora passa a ser 100% digital

Nutec inicia ciclo de incubação de projetos do programa 
“Você, empreendedor!”

Governo do Ceará abre cadastro de vacinação para pessoas 
a partir de 18 anos
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