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Começou nesta terça-feira (03) a 2ª etapa
da Campanha contra Febre Aftosa no
Ceará 2020

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

A Agência de Defesa Agropecuária do
Ceará (Adagri), vinculada a Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho
(Sedet), deu início nesta terça-feira (03) a
segunda etapa da Campanha contra Febre
Aftosa no Ceará 2020. A vacinação, que
Fique por dentro das
segue até o dia 02 de dezembro, é
medidas adotadas pelo
obrigatória para todos os animais com até
Governo do Estado do
24 meses de idade. A meta é vacinar cerca
Ceará, desde que foi
de 950 mil bovinos e bubalinos, que
decretada a situação de
corresponde a cerca de 40% do rebanho
Emergência em Saúde.
cearense.
Além do prazo para aquisição da vacina
nas revendas, os produtores devem ﬁcar
atentos quanto a declaração dos animais
vacinados. Segundo a presidente da Adagri,
Vilma Freire, a declaração deve ser realizada
até o dia 05 de janeiro. “Esse prazo para
declaração foi estendido para além dos
habituais 15 dias devido a pandemia do
novo coronavírus”, explica. “Por conta da
Pandemia também é recomendado que a
declaração seja realizada de forma virtual
no Portal do Produtor”, completa a
presidente.
No
site
da
Agência
(www.adagri.ce.gov.br) o produtor deve
acessar aba de Serviços, e clicar no Portal do
Produtor. “A ferramenta é de fácil acesso e
foi criada com a ﬁnalidade de agilizar esse
processo, além de evitar a aglomerações
nos escritórios da Adagri e parceiros na hora
da declaração”, reforça o diretor de
ﬁscalização e inspeção da Adagri, Amorim
Sobreira. Na impossibilidade da declaração
ser realizada por meio virtual, o produtor
pode fazer de forma presencial, em uma das
40 unidades da Adagri ou nos escritórios dos parceiros: Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), Secretarias
Municipais de Agricultura e nos escritórios conveniados da Federação da
Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec).
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Adagri

ZPE Ceará vence 4 categorias em premiação que reconhece as melhores
zonas francas do mundo
Com trabalhos ininterruptos ao longo deste ano, mesmo diante de um
cenário atípico gerado pela pandemia, a Zona de Processamento de
Exportação (ZPE) do Ceará, empresa subsidiária do Complexo do Pecém,
voltou a ser reconhecida pela fDi Magazine, publicação vinculada ao
renomado periódico britânico Financial Times, como uma das melhores
zonas francas do mundo em 2020.
O reconhecimento dado a única ZPE atualmente em operação no Brasil
veio através do fDi Global Free Zone of the Year | 2020, prêmio que
condecora as zonas francas de maior destaque para investidores
estrangeiros a nível mundial. Ao todo, a ZPE Ceará venceu quatro
categorias: Deployment of Tecnology (Implantação de Tecnologia); Talent
Pool (Conjunto de Talentos); Export Boosters (Impulsionadores de
Exportação) e Skill Development (Desenvolvimento de Habilidades), revela
a edição de outubro da fDi Magazine.
“Sermos agraciados novamente pela fDi Magaziine, que é uma
publicação referência no monitoramento dos projetos de zonas francas por
todo o mundo, nos motiva a trabalhar ainda mais pelo desenvolvimento
econômico e social do Ceará”, aﬁrma o diretor de governança da ZPE Ceará,
Roberto de Castro. “É um reconhecimento de que estamos no caminho
certo e que podemos avançar ainda mais, sempre aperfeiçoando as boas
práticas já adotadas”, complementa.
Entre 2016, ano em que a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP)
iniciou oﬁcialmente sua produção, e 2018, a ZPE Ceará já havia sido
premiada no fDi Global Free Zone of the Year. Em 2016, venceu quatro
categorias; em 2017, outras duas; e em 2018, com cinco premiações, foi
apontada como Zona Franca da América Latina altamente recomendada
para pequenas e médias empresas.
“A ZPE Ceará já se consolidou, ano após ano, como um grande atrativo
para a captação de investimentos no território nacional. Como somos,
atualmente, a única ZPE em operação no Brasil, isso conﬁrma o sucesso do
nosso modelo de zona franca. Saber que este trabalho está sendo
reconhecido internacionalmente, com essas condecorações, nos motiva a
manter nossas estratégias operacionais, evoluindo para aumentar ainda
mais a nossa competitividade”, pontua a diretora de operações da ZPE
Ceará, Andréa Freitas.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Complexo do Pecém

Empresa instalada no Pecém recebe certiﬁcação
internacional de qualidade e segurança alimentar
A indústria, que possui incentivos do Governo do Ceará, é a única
de conserva de pescados do Brasil com a Certiﬁcação IFS FOODS
A indústria de conservas de pescado, Crusoe Foods, detentora da
marca Robinson Crusoe, instalada no município de São Gonçalo do
Amarante Ceará, obteve a certiﬁcação International Featured Standards –
IFS FOODS, uma das mais importantes certiﬁcações de qualidade e
segurança alimentar, reconhecida no mercado internacional. A empresa se
tornou a única indústria de conservas de pescado no Brasil a possuir esta
certiﬁcação, o que lhe proporcionará alcançar novos mercados e seguir em
ritmo elevado de crescimento e desenvolvimento da pesca em todo o
Estado do Ceará.
O Governo do Ceará, que apoia a cadeia produtiva da pesca e valoriza
a Economia do Mar, assinou protocolo de intenções com a grupo espanhol
Jealsa-Rianxeira, detentora da marca Robinson Crusoe, em 2019. De lá pra
cá, a empresa ja cumpriu todos os investimentos previstos. Neste ano de
2020, inaugurou a unidade de fabricação de envases metálicos, também no
Pecém.
No Ceará, a empresa de conserva de pescado gera cerca de 420
empregos diretos e outros 1.100 indiretos, movimentou 600 conteiners no
Porto do Pecém nos últimos 12 meses, e é a única indústria de conservas de
pescado instalada nas regiões Norte e Nordeste do Brasil
Fonte: Sedet

Inscrições para Rodada Virtual de Negócios de Energia
podem ser feitas até o dia 11/11
A Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) e 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), recebem inscrições para a Rodada Virtual
de Negócios de Energia até o dia 11 de novembro. O evento será nos dias 18
e 19 deste mês, como parte da programação do Proenergia 2020.
O regulamento para inscrição e seleção de empresas interessadas em
participar da Rodada já estão disponíveis, assim como o formulário de
inscrição.
Em dezembro, será a vez da Rodada Virtual de Negócios da Moda. O
evento foi remarcado para os dias 03 e 04 de dezembro e as inscrições vão
até o dia 12 de novembro.
Clique aqui para ler a notícia completa.
Fonte: Sedet

RODADAS VIRTUAIS
DE NEGÓCIOS
ENERGIA
18 e 19/11/2020

Governo do Ceará prorroga atual decreto por mais uma
semana sem modiﬁcações
A decisão foi tomada após a checagem dos números da saúde
durante a última semana, e por conta do aumento de
casos em algumas áreas
O governador do Ceará, Camilo Santana anunciou através de suas
redes sociais nesta sexta-feira (30) que o novo decreto estadual, válido a
partir da próxima segunda-feira (2), continuará com as recomendações que
visam restringir o número de casos de Covid-19 no Ceará. O principal deles
é a proibição da realização de eventos festivos em ambientes fechados no
Estado. A decisão foi tomada em reunião virtual do comitê que delibera
sobre as ações relativas à pandemia do coronavírus, constituído por
representantes dos três Poderes e Ministério Público estadual e federal.
Segundo o governador, após a checagem dos números da saúde
durante a última semana, e por conta do aumento de casos em algumas
áreas, o atual decreto será prorrogado por mais uma semana sem
modiﬁcações, para que se investigue mais a fundo o atual cenário e todos
os indicadores.
“Estamos procurando agir com muita prudência e responsabilidade no
plano de retomada, que já conta com 95% da economia aberta, para que
não haja retrocessos. Determinei que nossa equipe continue se reunindo
com setores que ainda estão sendo mais atingidos com as medidas
restritivas neste momento, como o setor de eventos, para que sejam
traçados planos e todos os protocolos necessários para uma retomada
segura”, apontou o governador.
Clique aqui para ler a notícia completa.
Clique aqui para ler o decreto 33.790.
Fonte: Governo do Ceará

A Campanha Outubro Rosa se encerra mas os cuidados
com a saúde não podem ser esquecidos. Os
colaboradores da Sedet se engajaram na luta contra o
câncer de mama e cólo do útero, como mostram as
fotos da última sexta-feira do mês. A SEXTA-FEIRA
CASUAL ROSA foi um sucesso! Clique aqui e acesse
nosso Instagram e conﬁra as imagens!

Neste mês de novembro a Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet) realiza campanha de
prevenção ao câncer de próstata. O novembro azul alerta
sobre os riscos da doença e da importância de realizar
exames periódicos. Prevenir é sempre o melhor remédio.

NOVEMBRO AZUL

Mês de Prevenção ao Câncer de Próstata

A Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) informa
que o lançamento do APP CearáPrev será
no dia 6 de novembro!

Ceará gera 12,6 mil empregos em setembro
Em setembro, o Ceará registrou a criação de 12.681 empregos
celetistas, segundo os dados são do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (29), pelo
Ministério da Economia. Os números são decorrentes das 36.754 admissões
e 24.073 demissões realizadas em todo o Estado.
O desempenho do Ceará foi proveniente da expansão do emprego em
todos os setores, com destaque para a indústria (+5.351), os serviços
(+3.057 postos) e o comércio (+2.682 postos). “
Para o secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Kennedy
Vasconcelos, “tudo isso revela uma retomada do quantitativo de empregos
que está sendo gerado no estado do Ceará nesses últimos meses”.
“Com a abertura gradual da economia cearense, já estávamos
percebendo um aumento gradual do número de vagas ofertadas pelas
Unidades do IDT/SINE. Nos últimos meses, voltamos a registrar saldos
positivos na geração de empregos. O resultado demonstra que estamos no
caminho para superar as adversidades impostas pela pandemia, sem
perder de vista a saúde do cearense”, destaca o presidente do Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Gilvan Mendes.
Fonte: IDT

Sedet participa do lançamento do Prêmio Delmiro
Gouveia, em Pernambuco
O prêmio de economia criativa distribuirá R$ 100 mil para os
estados do Nordeste
A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), por
meio do secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo, Kennedy
Vasconcelos, participou do lançamento do Prêmio Delmiro Gouveia de
Economia Criativa, nesta quarta-feira (28), na sede da Fundação Joaquim
Nabuco, no Recife.
Serão distribuídos R$ 100 mil para cada estado do Nordeste que
apresentarem projetos de caráter criativo e inovador, levando em conta
critérios como baixo custo e a quantidade de beneﬁciados. A estimativa é
de que sejam contempladas pelo menos 90 iniciativas.
A escolha do nome de Delmiro Gouveia – empreendedor cearense que
morreu no início do século 20 – representa um reconhecimento do caráter
inovador dos nordestinos. O secretário executivo do Trabalho e
Empreendedorismo da Sedet, Kennedy Vasconcelos, que representou o
Governo do Estado do Ceará na cerimônia, parabenizou a iniciativa que
chega num momento oportuno e que poderá ajudar a vida dos nordestinos
e brasileiros. “A iniciativa da Fundaj merece nosso reconhecimento, por
conceder uma signiﬁcativa premiação objetivando o fomento da economia
criativa do Nordeste, e em especial do Estado do Ceará”.
Clique aqui para saber como participar.
Fonte: Sedet / Fundaj

Mais de 30 mil vagas captadas
Segundo dados da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra
(BGIMO), do Ministério da Economia, de 2 de março a 16 de outubro de 2020,
a rede de atendimento do IDT/SINE respondeu pela captação de 30.390
vagas nas empresas clientes.
Com a retomada responsável das atividades econômicas e
comportamentais, promovida pelo Governo do Estado do Ceará, na última
semana, observou-se um aumento de 29% nesse indicador, em relação à
semana anterior. Além disso, observa-se que com a retomada gradual das
atividades econômicas, se comparados aos meses em que o isolamento
social foi mais rígido, os indicadores têm retornado a um quadro de
estabilidade em relação a oferta de vagas.
Para facilitar a captação de vagas, o Instituto 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
realizados por meio de atendimento telefônico, sempre na intenção de
melhor contribuir e atender bem às empresas neste momento delicado de
pandemia.
Fonte: IDT

Mais de 324 mil são atendidos pelo IDT/SINE
De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação de
Mão de Obra do Ministério da Economia (BGIMO), e fontes próprias de
registro, no período de 2 de março a 23 de outubro, o IDT/SINE atendeu a
324.135 trabalhadores em sua rede de unidades. Considerando o período
de agosto a outubro, foram mais de 150 mil atendimentos, ou seja, uma
média 50 mil por mês, realizados nas Unidades do IDT/SINE.
Neste contexto, destaca-se a inﬂuência da pandemia da Covid–19 e
das medidas necessárias para o seu enfrentamento, visto que modiﬁcaram
a rotina das Unidades, que hoje contam com o atendimento 100%
agendado, bem como cumpre com outros protocolos de segurança
orientados pela pasta da saúde.
Os interessados em agendar seu atendimento nas Unidade do IDT,
poderão realizá-lo por meio do portal www.idt.org.br. Para as Unidades de
Fortaleza (Messejana e Antônio Bezerra), Sobral e Juazeiro do Norte, que
funcionam nos Vapt Vupt, o agendamento deve ser realizado por meio do
portal da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos
Humanos (SPS), acessando o www.meuvaptvupt.com.br.
Fonte: IDT

Vagas Captadas com as Empresas - IDT/SINE
Setembro a Outubro/2020
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Trabalhadores Colocados nas Empresas - IDT/SINE
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