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Plataforma Revive Negócio, que promete
impulsionar o empreendedorismo, é
lançada em evento híbrido, no Cumbuco
A Plataforma Revive Negócio já está
aberta e pronta para receber boas ideias
que podem se tornar um grande negócio. A
cerimômia de lançamento aconteceu na
última sexta-feira (20), em um evento
híbrido, no Hub Cumbuco, e reuniu diversos
parcerios na forma presencial e virtual.
O secretário do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, Maia Júnior, deu boas
vindas aos presentes e ressaltou a
importância da plataforma que vai facilitar o
desenvolvimento
das
atividades
econômicas do Estado do Ceará. “Ja temos
uma população bastante engenhosa,
bastante criativa e a gente precisa
aproveitar esse potencial para o bem de
todos que aqui vivem e precisam de
oportunidade”, aﬁrmou o secretário da
Sedet.
O secretário da Ciência, Tecnologia e
Educação Superior, Inácio Arruda, ressaltou
a parceria e a interlocução permanente
entre estado e importantes entidades.
“Precisamos dar vazão a essa produção de
boas ideias que ja existe no Ceará, pois
temos muita gente preparada e com
capacidade para ajudar o Estado a avançar”,
ressaltou o titular da Secitece.
O presidente do Instituto Iracema
Digital,
Ricardo
Liebman,
também
participou do evento, de forma presencial.
Logo apos a explanação do CEO do Iracema
Digital, professor Mauro Oliveira, o
secretário executivo de Comércio, Serviços e
Inovação da Sedet, Júlio Cavalcante,
coordenou um painel com todos os 15
parceiros da Plataforma.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Sedet

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

Fique por dentro das
medidas adotadas pelo
Governo do Estado do
Ceará, desde que foi
decretada a situação de
Emergência em Saúde.

Sedet realiza Roadshow TIC Ceará nos dias 01 e 02 de dezembro
A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará
(Sedet) realiza nos dias 01 e 02 de dezembro o “Roadshow TIC Ceará – Conheça o
nosso potencial”. O evento virtual apresentará as potencialidades do ambiente de
negócios do Ceará, com foco na atração de novas empresas para o estado e
promover as oportunidades de negócios com empresas que já estão instaladas
aqui.
Será um ambiente para networking, troca de informações e apresentações
sobre oportunidades de Finance & Funding, os Hubs de Inovação do Ceará e a
relevância do setor de TIC para potencializar o desenvolvimento socioeconômico.
Ceará ao Cubo
O Roadshow TIC Ceará assim com 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.
O “Roadshow TIC Ceará – Conheça nosso potencial” será transmitido pelo
canal do Youtube da Sedet. Para assistir, se inscreva no canal e ative o ‘sininho’.
Se você é empresário e quer participar, é necessário fazer uma inscrição no link.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Sedet

Governo do Ceará participa do Proenergia 2020 e
promove Rodada Virtual de Negócios, como parte da
programação do evento virtual
O secretário da Sedet, Maia Júnior, representou o
governador Camilo Santana
Discutir os desaﬁos do setor de energia, atrair investimentos e realizar
negócios. São as propostas da 2ª edição do Proenergia, evento que reúne
toda a cadeia produtiva do setor elétrico do Ceará, que teve início nessa
quarta-feira (18) e segue até o dia 20 de novembro. A solenidade de
abertura foi na manhã de hoje (19) e contou com a participação do
secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior,
que representou o governador Camilo Santana.
“Temos um arranjo favorável para que empresas, sejam do setor
elétrico ou dos demais clusters priorizados, se desenvolvam no nosso
estado. Estamos estruturados com a melhor cadeia produtiva de energias
renováveis, prontos para gerar emprego e melhorar a renda dos cearenses”,
ressaltou Maia Júnior.
Segundo o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, após o lançamento
do Atlas Eólico e Solar, em 2019, numa parceria entre Federação das
Indústrias e Governo do Ceará, o setor de energias renováveis ganhou
velocidade e acelerou o desenvolvimento de toda a cadeia. O ministro de
Minas e Energia, Bento Albuquerque, parabenizou o Governo do Estado do
Ceará por fomentar e promover um ambiente de negócios dessa cadeia tão
importante.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Sedet

Sedet discute parcerias com a UFC
Contribuir com conhecimento para o desenvolvimento do Ceará. Esse
foi o tema que norteou a conversa, na manhã de segunda-feira (dia 23)
entre o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia
Júnior, e o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido
Albuquerque.
Na ocasião, o titular da Sedet apresentou projetos que podem gerar
parcerias com a universidade: o Ceará Veloz e o programa Cluster
Econômicos de Inovação foram citados como exemplos das ações que
focam na aceleração do desenvolvimento e recuperação da economia
estadual.
“Não se faz desenvolvimento sem conhecimento. A Universidade
Federal, não só por ser a mais tradicional, tem muito a contribuir com
inovação e empreendedorismo, gerando riqueza”, ressaltou Maia Junior.
Por sua vez, o reitor da UFC destacou que é importante seguir a lógica
de aproximar a academia do governo. “O mundo caminha nessa direção e a
Universidade, que produz ciência, poderá ajudar nas políticas públicas”,
ressaltou o Cândido Albuquerque.
Também participaram do encontro o secretário executivo de Comércio,
Serviços e Inovação da Sedet, Júlio Cavalcante, o vice-reitor da UFC, Glauco
Lobo, e o pró-reitor de Relações Internacionais e Desenvolvimento
Institucional da universidade, Gustavo Teixeira.
Fonte: Sedet

Compra da vacina contra Febre Aftosa se encerra no
próximo dia 02 de dezembro
No próximo dia 02 de dezembro se encerra o prazo para compra da
vacina contra Febre Aftosa nas revendas autorizadas. A Agência de Defesa
Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada a Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), lembra aos criadores
cearenses que esta segunda etapa da Campanha, iniciada no último dia 03
de novembro, é obrigatória para todos os animais com até 24 meses de
idade. Em três semanas de Campanha foram vendidas 349.431 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.
Segundo o diretor de ﬁscalização e inspeção da Adagri, Amorim
Sobreira, as revendas veterinárias do Ceará já estão com os estoques
abastecidos para atender toda a demanda da Campanha. A meta é vacinar
cerca de 950 mil bovinos e bubalinos, que corresponde a cerca de 40% do
rebanho cearense. “Para essa etapa o produtor não precisa se preocupar
pois as doses são mais do que suﬁcientes para vacinar todos os animais de
0 a 24 meses de idade. Já estão distribuídas nas revendas veterinárias
quase 1,4 milhão de doses”, destaca Amorim Sobreira.
Fonte: Adagri

Governo do Ceará prorroga por mais uma semana
decreto de isolamento social sem alterações
Após reunião virtual do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do
Coronavírus no Ceará, que delibera sobre o decreto de isolamento social, nesta
sexta-feira (20), o governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou a renovação do
decreto de isolamento social sem alteração em relação ao anterior. A decisão se
baseia na avaliação de todos os indicadores e relatórios sobre a Covid-19 no Ceará
desenvolvidos pelos proﬁssionais de Saúde, e novo decreto estará válido a partir
da próxima segunda-feira (23).
Camilo Santana destacou que manteve o decreto sem alteração pelo
princípio da prudência, mantido com as mesmas autorizações e restrições do
decreto anterior. “De acordo com os indicadores, embora com aumentos pontuais
de casos, não houve reﬂexo de aumento considerável de internações, nem
aumento de óbitos, o que representa uma boa notícia neste momento”, pontuou.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Clique aqui para acessar o Decreto 33.821.
Fonte: Governo do Ceará

O Observatório Jucec apresenta os dados desta
segunda-feira (23/11), com os quantitativos de novas
empresas abertas, processos e livros analisados,
certidões emitidas e atendimentos concluídos pelo Fale
Jucec. Acompanhe o Observatório Jucec, divulgado
diariamente pela Junta Comercial do Estado do Ceará,
autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, nas redes sociais da autarquia.

Inclusão no mercado de trabalho é apresentada em live,
pelo IDT
Conseguir uma vaga de emprego tem exigido bastante da população.
Seja por conta da falta de qualiﬁcação, pela escassez de ofertas ou mesmo
por questões comportamentais, diversas pessoas vivenciam uma luta
constante pela conquista do seu espaço no mercado de trabalho.
Para falar sobre o assunto, na última quinta-feira (19), o Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho - IDT/SINE participou de uma live sobre
inclusão no mercado de trabalho, promovida pelo grupo Aqui Você Pode –
AVP, no Instagram. Na oportunidade, a psicóloga, orientadora proﬁssional e
especialista em gestão de pessoas, Carliane Santos, deu dicas importantes
sobre fatores determinantes para a inserção e permanência no emprego,
como, capacitação, postura proﬁssional, marketing pessoal, perﬁs
solicitados pelas empresas, como enfrentar um processo seletivo, dentre
outros.
Para Carliane, é importante ressaltar que um processo de inclusão no
mercado vai além da ação de assinar a carteira de trabalho. “A inclusão de
pessoas deve ser um processo humanizado, de acolhida e integração do
novo colaborador para que este se sinta parte da organização”, ressalta.
Foi destacado o papel do IDT/SINE como instituição que promove o
encontro da procura com a oferta de emprego no Ceará. Atuante nas
políticas públicas de geração de emprego e renda no estado, o IDT/SINE
inseriu de janeiro a outubro deste ano, 25.251 trabalhadores nas vagas
disponibilizadas em sua rede de atendimento.
Fonte: IDT

IDT/SINE acumula mais de 362 mil atendimentos entre
março a novembro
No período de 2 de março a 13 de novembro, o IDT/SINE atendeu a
362.244 trabalhadores em sua rede de unidades, 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. Os números da
última semana indicam um aumento de 32% na quantidade de
atendimentos presenciais e remotos. Apesar de demonstrarem oscilações
entre uma semana e outra, no acumulado, os números revelam um
crescimento da procura presencial pelos serviços desde a reabertura das
unidades de atendimento. Os acessos pelos canais remotos também se
destacam nesse contexto de pandemia, com participação de 2.644 registros
nesse período.
Os atendimentos presenciais estão normalizados em toda rede IDT, por
meio de agendamento prévio, observando os protocolos de segurança
orientados pelas autoridades de saúde. Para agendar o atendimento os
trabalhadores devem acessar o portal www.idt.org.br, onde também é
possível obter mais informações sobre os serviços disponibilizados pelo
órgão.
Fonte: IDT

Com 34,3 mil vagas captadas, IDT/SINE mantém ﬂuxo de
ofertas de emprego na pandemia
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 13 de novembro, a rede de atendimento do IDT/SINE captou 34.346
vagas nas empresas clientes da rede. Na última semana, esse indicador
teve um aumento de 5% na comparação com a semana anterior, mantendo
estabilidade no ﬂuxo das ofertas de emprego intermediadas pelo órgão.
Para ampliar e facilitar o contato com trabalhadores e empregadores,
o IDT/SINE mantém plataformas digitais ativas, onde o usuário pode
acessar e obter orientações sobre os serviços. O atendimento presencial foi
retomado em todas as unidades por sistema de agendamento, que pode
ser feito através do site www.idt.org.br , por onde também é possível obter
informações sobre todos os serviços oferecidos pelo órgão.
Fonte: IDT

Vagas Captadas com as Empresas - IDT/SINE
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