
 O Porto do Pecém, equipamento do Complexo do Pecém (CIPP S/A), acaba de 
conquistar mais uma importante marca, após concluir uma operação teste de 
embarque de uma pá eólica de 80,1 metros – a maior já embarcada no Pecém desde 
que o terminal cearense iniciou suas operações em março de 2002.
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Pá eólica gigante é embarcada no Porto do Pecém

Fonte: Complexo do Pecém
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Novo decreto prorroga medidas vigentes no Ceará 
por mais uma semana

HUB do Hidrogênio Verde do Ceará é apresentado aos 
técnicos da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (PTI)

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), por 
meio da secretária executiva da Indústria, Roseane Medeiros, realizou, na 
última quarta-feira (05), reunião com  a diretoria e técnicos da Fundação 
Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). Na ocasião foi apresentado o HUB de 
Hidrogênio Verde do Estado do Ceará. O projeto pioneiro despertou a 
curiosidade e o interesse da Fundação que deverá gerar uma futura 
cooperação entre o Ceará e o PTI.

 O governador Camilo Santana informou na noite desta sexta-feira (7), 
através de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, que o decreto 
estadual de medidas de combate à pandemia mantém todas as 
determinações do decreto anterior. Com validade de segunda-feira (10) até 
o próximo dia 16 de maio, a flexibilização das atividades não essenciais no 
Ceará continua com sua liberação parcial do comércio de rua e de shoppings, 
tanto durante a semana quanto no fim de semana. O anúncio foi feito após 
reunião virtual com o comitê formado por profissionais de Saúde, 
presidentes do Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, e 
representantes de Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, e a 
Prefeitura de Fortaleza. Na ocasião do anúncio da prorrogação das normas 
estava presente o secretário da Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins 
Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto).
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 Piscicultores interessados em cultivar o peixe-panga (Pangasianodom 
hypophthalmus), originario da Ásia, estão formalmente autorizados a exercerem a 
atividade com vista à produção e comercialização, conforme determina a lei 
17.453 sancionada pelo governador Camilo Santana.

Cultivo de peixe-panga passa a ser permitido no Ceará
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Criadores com pendências no Cadastro Agropecuário da 
Adagri podem se regularizar até segunda-feira (17)

 O prazo para os criadores com alguma irregularidade em seu cadastro 
junto a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), termina na 
próxima segunda-feira (17). Até esta data as pendências podem ser 
sanadas sem que sejam aplicadas nenhuma penalidade ao criador, 
conforme a Lei n.º: 17.355, de 16 de dezembro de 2020. A Lei atende a 
antiga demanda do órgão quanto a necessidade de “enxugamento” do 
Cadastro Agropecuário da Adagri.
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Número de novas empresas tem aumento de 34% no 
primeiro quadrimestre de 2021

Sedet, em parceria com Aprece, promove encontro online 
para impulsionar vendas dos pequenos negócios 

EGPCE abre inscrições para o curso Como Vender Para a 
Administração Pública em parceria com a Seplag e Sedet

 O balanço registrado pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), 
Autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet), contabilizou 37.247 novas empresas no estado. O resultado foi positivo 
em comparação ao mesmo período do ano anterior com aumento de 9.650 
constituições, ou seja, 34%. Mesmo em um cenário difícil, os números são 
positivos. Só no início de 2021 os números já superam os anos de 2019 e 2020, 
que tiveram 26.994 e 27.597, respectivamente.

 Estão abertas as inscrições para participar do encontro de pequenos 
empresários dos municípios do interior cearense com o objetivo de impulsionar as 
vendas para o Governo do Estado do Ceará. A ação é uma parceria da Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e Associação dos Municípios 
do Estado do Ceará (Aprece).

 A Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE) em parceria com a 
Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet)  abre, na próxima quarta-feira (12), inscrições para 
o curso “Como Vender para a Administração Pública”, com 20h/a. O curso ocorrerá 
no período de 26 de maio a 15 de junho, por meio do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA).
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Ceará Credi e o apoio aos microempreendedores cearenses 
é tema do Podcast Cearenseando

IDT/SINE realiza mais de 230 mil atendimentos em 2021

 O Programa Ceará Credi, do Governo do Ceará, vai conceder crédito e 
capacitação para microempreendedores cearenses, contribuindo para a criação e 
fortalecimento dos pequenos negócios e geração de emprego e renda no Estado.
Para saber todos os detalhes do Ceará Credi, conversamos com Kennedy 
Vasconcelos, secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo da Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet); Francisco Rabelo, presidente 
da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece); e Silvana Parente, diretora de 
economia popular e solidária da Adece.

 As Unidades do IDT/SINE em todo Estado foram responsáveis pela realização de 
231.041 atendimentos aos trabalhadores até o final do mês de abril. As informações 
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).
 Destaca-se ainda que, na última semana do mês de abril, com retomada dos 
atendimentos presenciais nos postos em todo Estado, houve um crescimento de 29% 
no número de atendimentos, comparativamente ao registrado na semana anterior.
 Hoje, os trabalhadores que precisarem dos serviços prestados pelo órgão, 
devem acessar o Portal do IDT (www.idt.org.br), fazer um cadastro simples – 
informando nome, telefone e e-mail, e optar pela modalidade do serviço (presencial ou 
remoto), tipo de serviço, o dia da semana e o horário a ser atendido.
 Para os trabalhadores que não desejam sair de casa, também é possível o acesso 
aos serviços do IDT/SINE por meio dos canais https://empregabrasil.mte.gov.br e do 
aplicativo SINE Fácil, assim como o contato direto com os atendentes via Chatbot, na 
página inicial do IDT (www.idt.org.br).

IDT/SINE registra mais de 17 mil vagas captadas
 O IDT/SINE encerra o mês de abril com 17.228 vagas captadas nas empresas 
clientes da sua rede de atendimento, em 2021. Os postos de trabalho são 
oportunidades da inserção produtiva de muitos profissionais que recorrem ao 
sistema público de emprego em busca de uma colocação ou recolocação no 
mercado de trabalho. Os dados são da Base de Gestão da Intermediação de Mão 
de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia. 
 Nesse sentido, com o intuito de ampliar o número de vagas e atender melhor 
às empresas clientes da rede, o Instituto busca facilitar o contato entre 
trabalhadores e empresas, por meio da oferta de vagas e o encaminhamento dos 
profissionais que estão nos perfis solicitados. Para tanto, dispõem dos serviços 
prestados aos empregadores através de plataformas digitais, como os portais 
www.idt.org.br e gov.br/trabalho, como também outros atendimentos que estão 
sendo realizados por telefone, sempre na intenção de melhor contribuir e atender 
bem às empresas neste momento.
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