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Vazio Sanitário do Algodão no Ceará se
inicia no próximo dia 1º de outubro

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

A partir do próximo dia 1º de outubro
ﬁca instalado no Ceará o Vazio Sanitário do
Algodão, que é o período de ausência total
de plantas vivas de algodão no campo.
Conforme a Portaria da Agência de Defesa
Agropecuária do Ceará (Adagri) , nº
022/2020 de 27/02/2020, art. 7º, o Vazio
Fique por dentro das
Sanitário prossegue até o dia 31 de
medidas adotadas pelo
dezembro. A Portaria estabelece medidas
Governo do Estado do
ﬁtossanitárias para prevenção e o controle
Ceará, desde que foi
da praga bicudo-do-algodoeiro e ﬁxa
decretada a situação de
critérios para o cultivo de algodão em todo o
Emergência em Saúde.
território cearense.
Sobre a Portaria, ﬁca estabelecido que
durante 90 dias não seja permitido semear
ou manter as plantas vivas da cultura na
área, chamadas soqueiras e /ou tigueras,
com o objetivo de evitar a proliferação da
principal
praga
da
cultura,
o
bicudo-do-algodoeiro. O Agricultor tem até
30 dias após a colheita para realizar a
eliminação, sendo necessário eliminar os
restos culturais após a colheita e durante
todo o vazio sanitário. “Com essas medidas
diminuímos a incidência da praga na safra
seguinte, o que conseqüentemente leva ao
uso de menos agrotóxicos no plantio”,
reforça a diretora de Sanidade Vegetal da
Adagri, Neliane Borges.
Ações de ﬁscalização do processo de
destruição dos restos culturais da cultura do
algodão já estão sendo realizadas pelos
ﬁscais e agentes estaduais agropecuários
da Adagri. O foco são as principais regiões
produtoras do Estado, Cariri, Sertão Central
e Chapada do Apodi. “Durante as
ﬁscalizações está sendo repassadas
informações sobre as principais diretrizes
contidas na portaria como: cadastramento
das áreas de algodão (unidades de produção) na Adagri; medidas de controle
do bicudo-do-algodoeiro; eliminação de plantas tigueras e dos restos culturais
ao ﬁnal da colheita e sobre vazio sanitário”, explica a diretora de Sanidade
Vegetal da Adagri, Neliane Borges.
Clique aqui e conﬁra a reportagem completa.
Fonte: Adagri

Sedet realiza o evento Ceará ao Cubo e na programação
lança as Rodadas Virtuais de Negócios
A secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sedet)
realizou nesta quinta-feira o Ceará ao Cubo. O evento aconteceu no
ambiente virtual com workshop, palestras e o lançamento de Rodadas
Virtuais de Negócios. “O Ceará ao Cubo é uma pauta inovadora da Sedet no
aperfeiçoamento das suas políticas para desenvolver o Estado. Com uma
programação voltada para que a gente se possa fortalecer as cadeias
econômicas que estão em evidencia na economia cearense”, destacou o
secretário Maia Júnior.
Como parte da programação, o secretário executivo do Comércio,
Serviço e Inovação da Sedet, Júlio Cavalcante, realizou o lançamento das
Rodadas Virtuais de Negócios. Ele lembrou que até o ﬁnal deste ano cinco
rodadas de negócios acontecerão no ambiente virtual. As rodadas
contemplarão os setores de Energias Renováveis; Indústria Têxtil; Saúde;
Agronegócio e Logística. A primeira rodada promovida pela Sedet, e que
reuniu o setor de Tecnologia da Informação, aconteceu em fevereiro deste
ano de forma presencial. “Migrar para o ambiente virtual nos dará a
oportunidade de uma participação mais ampla e mais ganhos nesse
processo de negociação”, reforçou.
O Ceará ao Cubo contou com o apoio institucional do Sebrae Ceará, da
Federação das Indústrias (Fiec), do Conselho Regional de Contabilidade
(CRC) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec).
“O Governo não é o único responsável em desenvolver o Estado. O Governo
é um facilitador. E as rodadas de negócios serão rotina no Governo do
Estado”, ﬁnalizou Maia Júnior.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Sedet

Sedet divulga regulamento para participação de
empresas interessadas na Rodada Virtual
de Negócios de Energia
A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho - Sedet, em
parceria com o Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor
Elétrico do Estado do Ceará - Sindienergia, torna público o regulamento
para inscrição e seleção de empresas interessadas em participar da Rodada
Virtual de Negócios de Energia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de outubro.
O objetivo das Rodadas de Negócios é proporcionar contato direto
entre empresas de cadeias produtivas que partilham interesses aﬁns ou
complementares, visando promover negócios. A Sedet, em parceira com a
vinculada Adece, deverá realizar 5 Rodadas Virtuais até o ﬁm do ano. A
primeira, com a temática voltada para Energia, fará parte da programação
do Proenergia Digital 2020.
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.
Clique aqui para visualizar o Regulamento nº 01/2020.
E cliqui aqui para preencher o formulário de inscrição e participar da
Rodada de Negócios.
Fonte: Sedet

RODADAS VIRTUAIS
DE NEGÓCIOS
ENERGI A
15 e 16/10/2020

Sistema Sedet se reúne para acompanhamento
de prestação de contas
Secretários e dirigentes de vinculadas da Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) estiveram reunidos
virtualmente, na tarde dessa terça-feira (22), para analisar o balanço
ﬁnanceiro de cada órgão. A ação inédita da Sedet tem o objetivo de
compartilhar os resultados dos órgãos e empresas vinculadas com todos
gestores, instituir um acompanhamento ﬁnanceiro sistemático e, ao
analisar os resultados, melhorar o desempenho das entidades.
O secretário da Sedet, Maia Junior falou da importância desse
acompanhamento que até então só era realizado por Conselhos de
Administração e/ou Fiscal daquelas vinculadas que são empresas mistas.
“Essa é mais uma ação inovadora da Sedet que a partir de agora passa
analisar e acompanhar os balanços ﬁnanceiros das empresas vinculadas.
Através do controle e da transparência buscamos o aperfeiçoamento da
gestão visando a melhoria de desempenho das vinculadas”, revelou o
titular da Sedet, Maia Júnior.
Os balanços ﬁnanceiros da Adagri, Adece, Codece, Jucec e Complexo do
Pecém / ZPE foram analisados pelo Grupo de Inteligência da Sedet que irá
se reunir individualmente com as vinculadas para auxiliar as equipes a
aprimorar e padronizar os resultados.
Fonte: Sedet

Adece realiza 2º Fórum de Presidentes de Câmaras 2020
O retorno das atividades econômicas após a reclusão em decorrência
da pandemia do Covid-19 foi assunto principal da segunda edição do Fórum
dos Presidentes de Câmaras 2020. O encontro virtual foi realizado nesta
segunda-feira (21) pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará
(Adece).
Participaram da reunião 18 presidentes de Câmaras Setoriais e
Temáticas, além do presidente da Adece, Eduardo Neves. Os secretários
executivos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho
(Sedet), Kennedy Montenegro, de Trabalho e Empreendedorismo, e Julio
Cavalcante Neto, do Comércio, Serviço e Inovação.
Fonte: Adece

Governo do Ceará disponibiliza cartilha de Condutas
Vedadas aos Agentes Públicos Estaduais
no Período Eleitoral
O Governo do Estado do Ceará disponibiliza, a partir desta terça-feira
(22), a cartilha de Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Estaduais no
Período Eleitoral. O material, produzido por técnicos da Controladoria e
Ouvidoria Geral do Estado (CGE), da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e
da Casa Civil, tem como objetivo prevenir os agentes públicos estaduais
sobre atos ilícitos que possam impactar na disputa eleitoral nos municípios,
trazendo como base legislações que regem o processo eleitoral no país.
A cartilha, disponibilizada virtualmente, contempla oito capítulos e
traz em seu texto a abordagem de assuntos como proibições na gestão de
bens e serviços públicos, abuso do poder de autoridade, improbidade
administrativa e o Sistema de Ética e Transparência do Poder Executivo
Estadual. Dois capítulos especíﬁcos trazem ainda abordagens ligadas a
perguntas e respostas mais frequentes e dúvidas e esclarecimentos.
Clique aqui para fazer o download da Cartilha.
Fonte: CGE

Macrorregião de Fortaleza entra na Etapa 1
da retomada de aulas presenciais
A medida valerá a partir do primeiro dia de outubro. As demais
macrorregiões entram na fase de transição educacional
O Comitê Cientiﬁco que acompanha a pandemia da Covid-19 no Estado
liberou municípios da macrorregião de Fortaleza a avançarem mais uma
etapa na retomada das aulas presencias a partir do dia primeiro de
outubro, informou o governador Camilo Santana, no último sábado (19).
Com o novo decreto, ﬁcam autorizadas o retorno das aulas, com 35% dos
estudantes, da Educação de Jovens e Adultos (EJA); do 9º ano do Ensino
Fundamental; a 3ª série do Ensino Médio, inclusive proﬁssionalizante; e o 1º
e 2º ano do Ensino Fundamental. A educação infantil passa a poder receber
até 50% de sua capacidade.
As escolas terão que cumprir algumas medidas para que o retorno seja
permitido, como por exemplo realizar testes em proﬁssionais da Educação.
Camilo deixou claro que a reabertura ﬁcará a cargo das prefeituras e
escolas particulares. “Há todo um protocolo que nós vamos ter que cumprir
e só poderá iniciar as atividades a partir do dia primeiro com esse protocolo
cumprido. Caberá aos gestores municipais e donos dos estabelecimentos
privados tomarem a decisão de garantir ou não o retorno dessas atividades
presenciais”, destacou.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Clique aqui para visualizar o Decreto 33.742, do dia 20 de setembro.
Fonte: Governo do Ceará

PIB cearense tem queda de 14,55% no segundo
trimestre, mas expectativa é de involução menor do
que índice nacional em 2020
O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará, no segundo trimestre de
2020, fechou com queda de -14,55% em relação ao mesmo período de
2019, quando o índice ﬁcou em 1,53%. O resultado mostra o impacto
causado na economia pelo coronavírus (Covid-19), que inverteu as
estimativas positivas existentes no ﬁnal de 2019 e início deste ano para PIB
cearense, bem como para o indicador brasileiro, que apresentou
decréscimo de -11,4% no mesmo período. A boa notícia é que, pela
previsão para o PIB realizada este mês pelo Ipece, a economia cearense em
2020 está em -4,35% (em junho era de -4,92%), inferior do que a projetada
para o Brasil: -5,11%.
O resultado do PIB estadual no segundo trimestre deste ano
(-14,55%), em relação ao primeiro trimestre imediatamente anterior, ﬁcou
em -13,23%, enquanto que o nacional (-11,4%), na mesma comparação, em
-9,7%. O acumulado no ano (primeiro semestre) mostra que a economia
cearense involuiu -7,58%, enquanto a nacional -5,9%. Já nos últimos
quatro trimestres, a queda do PIB cearense foi de -2,72% e a nacional de
-2,2%. Os dados da economia estadual e brasileira, bem como as
estimativas para 2020, foram anunciados, na tarde de hoje (22), pelo
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).
Dos três setores que compõem o PIB – Agropecuária, Indústria e
Serviços – o primeiro apresentou crescimento positivo – embora tenha
menor peso na composição do índice – e fechou com desempenho de
18,88% no segundo trimestre de 2020 em relação a igual período do ano
anterior, isso pelo isso pelo valor adicionado, que é a contribuição ao
produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela
diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido
por essas atividades. O desempenho do mesmo setor no PIB nacional, no
mesmo período, foi de 1,2%.
O setor de Serviços cearense caiu -13,68% (nacional a queda foi de
-11,2%), sendo que todos os seus seis setores/atividades apresentaram
declínios. O maior deles foi no Comércio, com – 24,01%, seguido pelo
Transportes, com -20,87%; Intermediação Financeira, com -14,86%:
Alojamento e Alimentação (-12,35%); Administração Pública (-6,11%) e
Outros Serviços, com -2,47%. Já a indústria cearense, também no segundo
trimestre deste ano em relação a igual período de 2019, involuiu -33,05%,
ﬁcando as maiores quedas nos setores Extrativa Mineral, com -85,83%, e
Transformação, com -40,96%.
Clique aqui para ler a notícia completa
Fonte: Ipece

Mais de 400 empresas foram abertas na segunda-feira
(21/09), de acordo com o Observatório Jucec, publicação
diária da Junta Comercial do Estado do Ceará, Autarquia
vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e
Trabalho. O Observatório apresenta os dados dos
serviços prestados pela Jucec, o total de processos e
livros analisados, certidões emitidas e atendimentos
ﬁnalizados pelo Fale Jucec.

Linha para o mediterrâneo recomeça a operar
no Porto do Pecém
Navio MSC Domitille partiu na tarde desta segunda (21) em
direção a portos da Espanha e Itália
O navio MSC Domitille já está a caminho do mar mediterrâneo, após
aproximadamente 6 horas de operação no Porto do Pecém. A embarcação
de bandeira panamenha, procedente do Porto do Rio de Janeiro, atracou no
terminal portuário cearense no ﬁm da madrugada desta segunda-feira (21)
para carregar contêineres de frutas da safra 2020/2021.
A linha faz parte do serviço WMED, operado desde o ano passado pela
MSC – Mediterranean Shipping Company, empresa especializada no
transporte marítimo de contêineres. Esse é, portanto, o segundo ano
seguido em que o serviço é oferecido, conectando o Pecém a portos
localizados no mar mediterrâneo através da seguinte rota:
Espanha
– Valência (9 dias);
– Barcelona (11 dias);
Itália
– Genova (13 dias);
– Livorno (14 dias);
– Gioia Tauro (16 dias).
Esse é também o único serviço com escala direta entre um porto do
nordeste brasileiro e a Itália, segundo a MSC. A rota atende, especialmente,
a demanda crescente dos fruticultores que exportam parte da produção
para países da Europa. Principalmente o melão, produzido no Ceará e no Rio
Grande do Norte; e a manga e a uva, produzidas no Vale do Rio São
Francisco.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Complexo do Pecém

ZPE celebrou 10 anos nesta terça-feira (22) com
lançamento de nova marca
Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) do Ceará, empresa subsidiária do Complexo do Pecém, completou,
nesta terça-feira (22), dez anos de sua concepção. Criada através da Lei
Estadual nº 14.794/2010, a entidade tem se consolidado, no decorrer dos
anos, como peça fundamental para o desenvolvimento do Estado, sendo
responsável por movimentar 12,5 milhões de toneladas em cargas ao longo
de 2019.
Em junho deste ano, iniciaram-se, ainda, as obras de ampliação da ZPE
Ceará. Chamada de Setor 2, a nova área ﬁcará localizada a
aproximadamente quatro quilômetros da área de despacho aduaneiro da
ZPE, com uma área total de 240 hectares, focada na atração de
empreendimentos de médio e pequeno porte.
Por isso, celebramos essa história de conquistas e adotamos uma nova
marca que valoriza ainda mais a única Zona de Processamento de
Exportação em operação hoje no território brasileiro. Um novo momento,
mas a essência e o desejo de ir cada vez mais longe permanecem iguais.
Fonte: ZPE

ZPE Ceará participa de evento global sobre o
futuro da indústria
Única Zona de Processamento de Exportação atualmente em
atividade no Brasil, a ZPE Ceará participou, entre os dias 15 e 17 de
setembro, do evento online “New World Model – The Future of Industry”,
promovido pela Associação Mundial de Zonas Francas (WFZO). Reunindo
grandes players globais, o encontro abordou temas como o impacto da
pandemia na economia e os novos modelos de negócios e de relações de
trabalho em um mundo pós Covid-19.
Além de diversos painéis com setores atuantes em zonas francas, o
evento contou com um total de cinco webinários para discutir os rumos
desses empreendimentos na economia mundial.
Segundo Alessandra, a ZPE Ceará “não poderia deixar de participar de
um evento tão relevante como esse promovido pela Associação Mundial de
Zonas Francas”. “A nossa forma de viver e de fazer negócios já mudava
rapidamente diante dos nossos olhos e a pandemia acelerou ainda mais
esse processo. Nós precisamos ﬁcar atentos aos novos cenários e
tendências de negócios orientados para o exterior e a World FZO nos
propicia isso”, complementa.
Fonte: ZPE

Maia Júnior é o entrevistado da semana no Programa
Contexto Geral, da TV União
A trajetória, a história de vida e a carreira do secretário do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, serão contadas no
Programa Contexto Geral, da TV União. O programa foi ao ar no último
domingo (20) e será reprisado nesta quinta-feira (24), às 22h.
Além da sua história de vida, o secretário da Sedet falou sobre o Ceará
Veloz, dos Clusters priorizados pelo novo modelo econômico que o Estado
vem trabalhando e da importância da trinca de Hubs (Tecnológico, do
Turismo e de Logística). Após a reprise, o programa estará disponível
também no canal do Youtube da Sedet.
Fonte: Sedet

A Sedet também
está no YouTube.
Acesse e se
inscreva no canal!

Secretário da Sedet participará do Diálogos Ambientais
promovido pelo IFCE
A próxima edição do projeto Diálogos Ambientais, do Instituto Federal
do Ceará (IFCE), contará com a participação do secretário do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior. O webinário será
sobre Gestão Ambiental e a Retomada Econômica, e acontecerá no dia 30 de
setembo, às 19h.
Também foram convidados para o debate o superintendente da
Semace, Carlos Alberto Mendes, e o presidente do Sindialimentos e diretor
Institucional do CIC, André Siqueira.
Para participar, acesse o link: https://meet.google.com/yrx-rmvj-ytj
Fonte: Sedet/IFCE

Empresas que mais incluem proﬁssionais com deﬁciência
recebem homenagem do IDT
Na tarde dessa quarta-feira (23), o Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho (IDT) realizou a entrega do certiﬁcado “Empresa Completa,
Empresa que Inclui”, para homenagear as empresas que mais incluíram
proﬁssionais com deﬁciência em suas atividades, fortalecendo o
compromisso com a inclusão social para o trabalho.
Tradicionalmente realizado em setembro, o evento celebra o Dia
Nacional de Luta da Pessoa com Deﬁciência, comemorado nesta
segunda-feira (21). Neste ano, em virtude da pandemia da Covid-19, a
iniciativa ocorreu de forma on-line, com transmissão ao vivo pelo Youtube
do Instituto. O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia
Junior, abriu o evento enaltecendo a iniciativa e a parceria das empresas, e
da importância da tecnologia nesse momento.
A premiação foi entregue às 20 empresas que mais incluíram
proﬁssionais com deﬁciência, em 2019, por meio das Unidades do IDT/SINE,
ﬁcando os três primeiros lugares com o Beach Park, Colégio Batista e
Cometa Supermercados.
No cenário nacional, com a marca de 1.548 trabalhadores inseridos no
mercado, o Ceará destaca-se como o 3º estado do Brasil na contratação de
pessoas com deﬁciência, ﬁcando atrás apenas de São Paulo e Paraná.
Registra-se ainda que 66% desse total, encontraram suas oportunidades
na Capital.
Fonte: IDT

IDT estima cerca de 3 mil empregos temporários para
o período de ﬁm do ano no Ceará
Com ampliação do plano de retomada da economia cearense e de
outros fatores como o período eleitoral e a chegada dos quatro últimos
meses do ano, o mercado de trabalho deve oportunizar cerca de 3 mil vagas
temporárias no Ceará.
A expectativa é do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT),
para o período do ﬁnal do ano, considerando os meses de setembro a
dezembro de 2020. As oportunidades temporárias devem ser
principalmente para os setores de comércio e serviços, mantendo a mesma
média realizada no ano anterior.
Desse total, em virtude do período eleitoral, já estão abertas 650
vagas temporárias para os proﬁssionais interessados em trabalhar como
operador de computador.
Tradicionalmente, durante o período, são abertas vagas para diversas
ocupações, como vendedores, e são uma oportunidade para quem deseja
se inserir ou reinserir no mercado de trabalho, isto porque cerca de 20% a
25% dos colaboradores temporários conseguem ser efetivados após o ﬁm
do ano.
“Nesse período, a postura do trabalhador no ambiente de trabalho é o
que faz a diferença e pode transformar uma vaga temporária em efetiva. É
importante que o trabalhador tenha disponibilidade para aprender e ter
iniciativa. Além disso, saber trabalhar em equipe, considerando as metas a
serem alcançadas, também é um diferencial”, analisa o presidente do IDT,
Gilvan Mendes.
Para participar da seleção é necessário agendar o seu atendimento em
uma das Unidades do IDT, por meio do portal www.idt.org.br. Durante o
atendimento, não esqueçam de levar o currículo, CTPS, RG, CPF e
comprovante de endereço, com CEP.
Fonte: IDT

IDT/SINE registra mais de 240 mil atendimentos
De acordo com os dados da Base de Gestão da Intermediação de Mão
de Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do
órgão, o IDT/SINE atendeu 243.750 trabalhadores em sua rede de
atendimento, entre 2 de março a 11 de setembro. Os números da última
semana, revelam um aumento de 5% no número de atendimentos,
comparativamente ao registrado na semana anterior.
Mantendo todos os protocolos de segurança recomendados pela pasta
da saúde no estado, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) já
conta com dezessete das suas dezoito unidades realizando o atendimento
presencial por agendamento, revelando um crescimento gradativo da busca
por esta modalidade de atendimento.
Entretanto, mesmo com a retomada das Unidades, o IDT mantém seus
canais virtuais, disponíveis através de e-mail, aplicativos (chatbot e
WhatsApp), de portais (www.idt.org.br e gov.br/trabalho) e de suas páginas
no facebook e instagram. A comunicação pelo telefone também é possível e
os interessados podem ligar para o 0800 591.0363 ou para as Unidades do
IDT/SINE – os telefones estão disponíveis em www.idt.org.br.
Fonte: IDT

21.684 vagas captadas nas empresas
Entre os dias de 2 de março a 11 de setembro, a rede de atendimento
do IDT/SINE respondeu pela captação de 21.684 vagas nas empresas
clientes da rede, de acordo com as informações da Base de Gestão da
Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia. Os
números sinalizam para uma reação do mercado diante do momento difícil
no enfrentamento ao COVID-19, quando grande parte das ofertas de
emprego concentrou-se nos setores essenciais, como saúde e alimentação.
Com a retomada responsável das atividades econômicas, promovida
pelo Governo do Estado do Ceará, os indicadores têm retornado
paulatinamente a um quadro de estabilidade se comparados aos meses em
que o isolamento social foi mais rígido. Nos últimos dias, o IDT/SINE tem
registrado uma média de 1.700 vagas diárias em suas redes, com destaque
para as ocupações de diversos setores, como indústria e serviços.
Para viabilizar esta ampliação, o IDT colocou 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 remotamente, por meio de atendimento telefônico,
home oﬃce, sempre na intenção de melhor contribuir e atender bem às
empresas neste momento delicado de pandemia.
Fonte: IDT

Vagas Captadas com as Empresas - IDT/SINE
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Trabalhadores Colocados nas Empresas - IDT/SINE
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Nova identidade visual chega para marcar um momento
de reposicionamento do Instituto no mercado
Investindo cada vez mais na melhoria dos serviços prestados à
população, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) segue
aprimorando o acesso aos seus serviços, investindo em ferramentas
virtuais de fácil assimilação e alcance das demandas dos usuários do seu
sistema. A ideia do órgão é modernizar a metodologia de atendimento e
facilitar o acesso do público aos serviços de captação de vagas, suporte e
habilitação ao seguro-desemprego, intermediação para emprego e
orientação proﬁssional, disponibilizados em sua rede unidades.
Durante o isolamento social, causado pela pandemia da Covid-19,
quando as Unidades interromperam o atendimento presencial, o IDT/SINE
ampliou a virtualização dos serviços através do WhatsApp Business, o
Chatbot no Portal, o Sistema de Atendimento Agendado (SAA) e as linhas
telefônicas adaptadas à tecnologia VOIP. Com participação ativa nas redes
sociais, o IDT/SINE possui hoje 51.580 seguidores no Facebook e 30 mil no
Instagram. Além do canal IDTSineOﬁcial no YouTube
Segundo Gilvan Mendes, presidente do Instituto, “para além do
atendimento presencial, os meios digitais visam construir um novo caminho
para que as pessoas se conectem com as ações, construindo soluções que
elevem a inclusão social pelo trabalho”.
Fonte: IDT

Site da Sedet ganha duas novas abas de conteúdo
A página da internet da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e
Trabalho (Sedet) conta agora com duas novas abas de conteúdo. São elas:
Conselho Estadual do Trabalho – CET e Fórum Estadual das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do Ceará – FÓRUM MPE.
As novas páginas trazem as informações gerais, tanto do Conselho como do
Fórum, a legislação vigente, a relação dos integrantes, atas de reuniões e
ainda a programação das reuniões ordinárias. Há também links para as
instituições parceiras, central de conteúdo e os contatos do ‘Fale Conosco’.
Clique aqui para acessar a página do CET.
Clique aqui para acessar a página do FÓRUM MPE.
Fonte: Sedet
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