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Fortaleza ultrapassa Salvador e se torna
maior economia do Nordeste
A capital cearense superou em 2018,
pela primeira vez, o PIB da capital baiana,
conforme dados do IBGE

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

Segundo levantamento do Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE)
divulgado nesta quarta-feira (16), Fortaleza
ultrapassa Salvador como a cidade com
Fique por dentro das
maior Produto Interno Bruto (PIB) do
medidas adotadas pelo
Nordeste. É o que diz o levantamento
Governo do Estado do
relativo a 2018, ano em que a Capital
cearense superou pela primeira vez a Capital
Ceará, desde que foi
baiana desde 2002, início da série histórica
decretada a situação de
da pesquisa do IBGE.
Emergência em Saúde.
Para o secretário do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior,
Fortaleza atingiu esse resultado por ter uma
economia de participação preponderante do
comércio e serviços. “A capital cearense
reúne não só os melhores centros de
atacado e varejo, mas uma rede de
prestação de serviço da melhor qualidade e
bastante competitiva, do ponto de vista
regional – que se inserem também o turismo
e a economia criativa. Particularmente eu
sempre advoguei que Fortaleza fosse um
grande portal de serviços da Região
Nordeste pela expansão do crescimento”,
apontou o secretário.
Em 2018 Fortaleza gerou R$ 67 bilhões
em riquezas, enquanto Salvador registrou
R$ 63,5 bilhões. Recife ﬁcou em terceiro ao
gerar R$ 52,4 bilhões no mesmo período. No
ranking nacional os 10 primeiros são São
Paulo, que lidera com R$ 714,6 bi, seguido
do Rio de Janeiro (R$ 364 bi), depois Brasília
(R$ 254 bi), Belo Horizonte (R$ 91,9 bi),
Curitiba (R$ 87,1 bi), Manaus (R$ 78,1 bi),
Porto Alegre (R$ 77,1 bi) e Osasco (R$ 76,6
bi). Fortaleza ocupa a 9ª colocação, com
cerca de 1% de participação do PIB no Brasil,
e Salvador completa a lista com o 10º lugar.
“Essa colocação hoje vai exigir muito dos nossos futuros
administradores da cidade, para que tenham um plano não só para sustentar
esse resultado, como para expandir esses números e criar uma nova força
econômica com muita musculatura para predominar essa liderança. É um
resultado positivo para se trabalhar mais, se qualiﬁcar e se expandir com
novas alternativas, e assim consolidar o PIB não apenas de Fortaleza, mas
também impulsionar o PIB do Ceará”, ressaltou Maia Júnior.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Governo do Ceará

Ancoragem do 15º cabo submarino de ﬁbra óptica é concluída
na Praia do Futuro
Serão cerca de 6 mil quilômetros de cabos até Portugal. O Ceará permanece
como o segundo ponto mais conectado do mundo
Em 2021 a capital cearense terá o 15º cabo submarino de ﬁbra óptica em
operação. A ancoragem do cabo que liga o Brasil à Europa da empresa EllaLink foi
concluída nesta segunda-feira (14), na Praia do Futuro, em Fortaleza. Ao todo,
serão cerca de 6 mil quilômetros de cabos de alta capacidade que conectarão a
capital cearense a Sines, em Portugal.
As atividades de instalação marítima a partir de Fortaleza vão se estender
pelos próximos meses. Concluída essa etapa, a rede EllaLink entrará em operação
no segundo trimestre de 2021. O sistema deve reduzir a latência e melhorar o
desempenho das plataformas de telecomunicações.
Segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia
Júnior, a chegada de mais um cabo submarino fortalece uma infraestrutura que
está sendo montada no Ceará há alguns anos, altamente propícia para o
desenvolvimento do Hub Tencológico. Maia júnior lembrou ainda que o Ceará
permanece como o 2º ponto de maior entrocamento de cabos e conexões no
mundo.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Governo do Ceará

Potencial do Ceará para produção de hidrogênio verde é discutido por
especialistas do setor produtivo e do Porto de Roterdã
Especialistas do Porto de Roterdã, um dos acionistas do Complexo do Pecém
(CIPP S/A), debateram nesta terça-feira, 15, com representantes do setor
produtivo e do Consulado Geral dos Países Baixos no Brasil, as potencialidades
existentes no Complexo do Pecém para a produção do chamado hidrogênio verde
– obtido por meio de um processo químico conhecido como eletrólise. Em webinar
moderado por Duna Uribe, diretora comercial do Complexo do Pecém, foi
abordado, principalmente, o potencial de negócios do produto e o que já existe de
planejamento na Europa.
Considerado um combustível universal, o hidrogênio, em sua versão “verde”,
pode ser obtido ao se utilizar uma corrente elétrica para separá-lo do oxigênio
existente na água. Caso este processo seja realizado com energias renováveis,
como é o caso da eólica e solar fotovoltaica – fontes abundantes no Ceará, o
processo deixa de emitir dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, algo considerado
prioritário por países europeus que buscam um avanço sustentável.
“Já vimos, através de pesquisas, o potencial que existe no Ceará para o
desenvolvimento de um grande hub de hidrogênio verde. Há fatores importantes,
como o nosso incrível potencial de gerar energias renováveis, sendo o eólico tanto
onshore (em terra), como oﬀshore (em mar) bem como o potencial fotovoltáico”,
destaca Duna Uribe. Segundo ela, um grupo gestor composto por Governo do
Estado, Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Complexo do Pecém e
Universidade Federal do Ceará (UFC) já foi criado para coordenar as ações do
Estado com o objetivo de implantação de um HUB de Hidrogênio Verde no Ceará.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Complexo do Pecém

Porto do Pecém ganha nova linha de cabotagem
O serviço, ofertado em parceria com a companhia de navegação Norsul, vai
permitir a movimentação de carga geral entre o sudeste e o nordeste do Brasil
A sétima e nova linha regular de cabotagem do Porto do Pecém já está
operando após a formalização da parceria entre a Companhia de Navegação
Norsul e o Complexo do Pecém (CIPP S/A). O objetivo é ampliar a movimentação de
cargas entre o sudeste e o nordeste do Brasil, pois a Norsul, empresa brasileira de
navegação, passou a contar com um serviço regular de embarque mensal para o
terminal portuário do Pecém, localizado no litoral oeste do Ceará.
A Norsul possui o Vitoria Bay, navio de projeto multipropósito e de bandeira
brasileira, dedicado a cargas eólicas e carga geral. A embarcação é considerada
ideal para atender a nova dinâmica logística, ampliando serviços e operações e
podendo ainda atender outras demandas que necessitem de soluções
diferenciadas. O novo serviço vai conectar o Porto de Praia Mole, no Espírito
Santo, ao Porto do Pecém uma vez ao mês.
“A Norsul amplia seu leque de soluções logísticas com esta nova parceria
com o Pecém e potencializa novos serviços para diferentes tipos de cargas e
também atende segmentos industriais como a siderurgia, energia eólica e o
agronegócio. Estamos felizes com mais esta perspectiva que vai movimentar a
economia, facilitar a logística de nossos clientes atuais e também nossos
prospects no mercado” diz Angelo Baroncini, diretor-presidente da Norsul.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Complexo do Pecém

Criadores cearenses poderão se regularizar na Adagri
sem penalidades
A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou nesta terça-feira
(15) o projeto de lei Nº69/20 que trata da regularização cadastral dos
produtores agropecuários do Ceará, junto a Agência de Defesa
Agropecuária do Ceará (Adagri). A Lei prevê que os criadores com cadastro
irregular junto a Agência terão o prazo de 150 dias para regularizar sua
situação sem sofrer nenhuma autuação ou penalidade. A lei passará a
vigorar após aprovação e publicação no Diário Oﬁcial do Estado (DOE).
“O cadastro atualizado é imprescindível para que a Adagri tenha um
controle real da situação que se encontra o rebanho do Estado e assim
conseguir trabalhar para garantir a manutenção da sanidade agropecuária
do Ceará”, destaca a presidente da Agência, Vilma Freire. Segundo ela,
atualmente se encontra no órgão um grande volume de criadores em
situação irregular e “isso está diﬁcultando as ações que vem garantindo o
Estado livre de doenças que assolam os animais”, reforça.
Conforme a mensagem, passado o prazo de 150 dias, as infrações às
normas de defesa agropecuárias constatadas pela Agência serão
combatidas com a devida lavratura do auto de infração e aplicação de
penalidade aos infratores. O produtor também não pode se eximir das suas
obrigações zoossanitárias determinadas pela ﬁscalização no ato da
regularização cadastral, como a vacinação do rebanho, por exemplo.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Adagri

Adagri e Senai/CE realizam primeiro curso de “Formação
de Auditor em Programas de Autocontrole”
A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), em parceria com
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai/CE),
promoveu o primeiro curso de Formação de Auditor em Programas de
Autocontrole. Ao todo, 31 ﬁscais estaduais da Adagri participaram do curso
que teve como objetivo padronizar e melhorar as auditorias que são
realizadas a cada 60 dias nos estabelecimentos registrados no Sistema de
Inspeção Estadual (S.I.E.).
“Os programas de autocontrole vão desde o controle de pragas dentro
dos estabelecimentos, controle de temperatura de câmaras frigoríﬁcas e o
controle das matérias-primas. É um conjunto de avaliações para que o
produto ﬁnal fornecido ao consumidor seja de excelente qualidade”, explica
a coordenadora do S.I.E na Adagri, Glaycione Rodrigues.
O curso teve como conteúdo programático aulas de gestão da
Qualidade nas Indústrias de Alimentos; Programas de Autocontrole (PAC’s);
Auditoria e Deﬁnições e Funções e Responsabilidade de um Auditor. As
aulas forma ministradas pelas consultoras de Serviços Técnicos e
Tecnológicos do Senai/CE, Talita Silva e Flavianne Pessoa.
Fonte: Adagri

Ceará deve receber 1,7 milhão de doses no primeiro semestre de 2021,
aﬁrma Camilo Santana
A imunização da Covid-19 vai iniciar pelos grupos prioritários, com até 300 mil
doses para proﬁssionais da Saúde. A expectativa é que tenha início já em
fevereiro do próximo ano para grupos prioritários
O governador Camilo Santana participou, na manhã desta quarta-feira (16),
em Brasília, do lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina
contra a Covid-19, de responsabilidade do Governo Federal. De acordo com o
chefe do Executivo cearense, o estado deve receber 1,7 milhão de doses ainda no
primeiro semestre de 2021 para imunizar as pessoas que estão dentro do grupo
de risco.
“A expectativa é que a gente já possa no mês de fevereiro iniciar essa
vacinação, prioritariamente com os proﬁssionais de saúde, pessoas idosas e com
comorbidades. Há uma previsão de no primeiro semestre o Ceará receber 1,7
milhão doses”, informou o governador. Os primeiros a receberem o imunizante no
estado serão os proﬁssionais de saúde, “porque estão na linha de frente no
enfrentamento à Covid-19”, disse Camilo, que esteve no Palácio do Planalto
acompanhado do secretário-Chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.
Nos grupos prioritários também estão população indígena, professores,
trabalhadores das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema
prisional e população privada de liberdade. Cada grupo será vacinado por etapas.
A meta mínima do Governo do Ceará é vacinar 95% dos grupos prioritários,
totalizando 1.794.076 pessoas.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Governo do Ceará

Novo decreto especial de ﬁm de ano tem validade entre
os dias 15 de dezembro e 4 de janeiro
Após a reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do
Coronavírus que delibera sobre o Decreto Estadual relativo à Covid-19, o
governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou através de suas redes
sociais que o Decreto de Isolamento Social permanece inalterado de forma
temporária somente até o dia 14 de dezembro.
No decreto especial de ﬁnal de ano o horário de funcionamento do
comércio será ampliado, para que o público tenha mais opções de horário e
evite aglomerações. Contudo, não serão permitidas festas, nem eventos
sociais e corporativos nesse período. “O objetivo é frear a maior
propagação do vírus, até que tenhamos a vacina, cuja aquisição estamos
empreendendo todos os esforços para conseguir o mais rápido possível”,
informou. A decisão se baseia na avaliação de todos os indicadores e
relatórios sobre a Covid-19 no Ceará desenvolvidos pelos proﬁssionais de
Saúde, e que apontam para que a população não relaxe nos cuidados
diários, principalmente quanto ao uso obrigatório de máscara e evitar
aglomerações.
O governador ressaltou que o objetivo desse novo decreto especial é
evitar a maior propagação do vírus neste período de ﬁm de ano,
principalmente no momento em que há aumento de casos em todo o Brasil
e no mundo. “As medidas foram planejadas de forma a respeitar as normas
sanitárias, buscando preservar ao máximo a economia e os empregos”,
ﬁnalizou o governador do Ceará.
Clique aqui para ler a notícia completa.
Fonte: Governo do Ceará

Comunicadores do Governo do Ceará participam de
capacitação com foco em conteúdo para as redes sociais
Levar uma informação com qualidade e de fácil entendimento à
sociedade é uma das diretrizes do Governo do Ceará. Para isso, a gestão
tem promovido capacitações junto aos assessores de comunicação que
compõem a estrutura governamental em secretarias e órgãos vinculados.
Durante esta semana, de 7 a 11, mais de 100 comunicadores participaram
da Semana de Aprimoramento em Comunicação Pública 2020, que trouxe o
tema “Redes Sociais – A Comunicação Prioritária”.
Com esse foco nas plataformas de comunicação mais utilizadas no
momento é que o evento online foi organizado pela Coordenadoria de
Comunicação do Governo do Ceará, contando com o apoio da Escola de
Gestão Pública e do Laboratório de Inovação e Dados (Íris). “As redes sociais
são a ferramenta ideal para o contato direto com a população, noticiando,
ouvindo as demandas, ofertando os serviços e mantendo um diálogo
aberto. É fundamental atender os cidadãos e cidadãs da melhor maneira
possível. E a capacitação, a troca de conhecimentos, são o caminho para
essa melhora constante”, aponta o jornalista Chagas Vieira,
secretário-Chefe da Casa Civil.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Governo do Ceará

Lei que cria o Fundo de Investimentos de Microcrédito
Produtivo do Ceará é aprovada na Assembleia
Mais uma importante medida de apoio aos empreendedores e
trabalhadores informais acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa
do Ceará. Trata-se da Lei, enviada pelo Governador Camilo Santana, que
institui o Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará.
O Fundo será utilizado para ﬁnanciar projetos de capacitação e
estimular a formalização das pequenas empresas. Ele foi criado para apoiar
e estimular ações voltadas para os microempreendedores individuais que
atualmente representam cerca de 55% dos empresários formais do Ceará.
Para o governador Camilo Santana “essas medidas de estímulo são
necessárias no atual cenário econômico, provocado pela pandemia da
Covid-19”.
Os recursos do Fundo de Investimentos de Microcrédito virão do
Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop); dotações ou créditos
especíﬁcos, consignados nos orçamentos do Estado e dos Municípios
participantes; aportes e doações de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou
privadas, nacionais ou internacionais; juros e rendimentos, e retorno de
amortizações e de encargos de empréstimos concedidos.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Sedet

Assembleia Legislativa aprova mudança na estrutura
organizacional da Jucec
A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), autarquia vinculada à
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, teve a mensagem
8578 aprovada hoje (15) pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O
documento aprovado trata da estrutura organizacional e funcional da
Jucec que tem como objetivo estabelecer um novo modelo de gestão para
a entidade, pautado na eﬁciência em busca da implementação das políticas
de desenvolvimento econômico.
A estrutura funcional da Jucec deﬁnida pela lei 8.934/94 redenomina o
cargo de Secretário-Geral para Diretor de Análise Técnica em Registro
Mercantil com a preservação das mesmas competências. Além disso, os
cargos de provimento em comissão passam a integrar o quadro do Poder
Executivo.
Fonte: Jucec

Planejamento Estratégico (2021-2024) da Jucec é
apresentado aos servidores da autarquia
A reunião virtual expôs a missão, visão, valores e planos de ação deﬁnidos a
serem desenvolvidos até 2024
O Planejamento Estratégico (2021-2024) da Junta Comercial do
Estado do Ceará, autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, foi apresentado aos servidores da Jucec, em reunião
virtual, realizada na manhã de terça-feira (15/12). A missão, visão, valores,
a proposta de valor, bem como os 15 planos de ação deﬁnidos a serem
desenvolvidos até 2024, com temas que perpassam o registro empresarial,
gestão de pessoas, capacitação para os públicos externos e internos,
Redesimples, Rede Facilitadora, entre outros.
A presidente da Jucec, Carolina Monteiro, realizou a apresentação do
planejamento e destacou em sua exposição a condução do planejamento, a
ﬁm de que possa reproduzir resultados ao cidadão cearense. “Agradeço o
esforço na elaboração desse plano e peço a colaboração de cada um na
execução dessas ações. O planejamento estratégico é um ser vivo, vai
crescer e se desenvolver, e podemos criar e recriá-lo mais à frente. Ele vai
passar por fases e gerar frutos para a sociedade, para que possa contribuir
com um Ceará mais sustentável e com menos desigualdades. Essa é a
missão da vida que nós servidores temos que ter”.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Jucec

Ceará registra mais de 82 mil empresas em 2020
De janeiro a novembro, o número de abertura de empresas apontou saldo
de 56.901 novos negócios
O número de empresas registradas no Ceará, de janeiro a novembro
deste ano, foi de 82.079 segundo os dados da Junta Comercial do Estado do
Ceará, autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e
Trabalho (Sedet). O saldo, obtido por meio da redução do número de
aberturas e fechamentos, foi de 56.901 este ano, contra 50.701
empreendimentos em 2019, o que corresponde ao crescimento de mais de
18% no saldo de empresas.
Os microempreendedores individuais (MEI) somaram 69.426 registros
de abertura de empresas do número total de registros em 2020, o que
coloca o MEI como o tipo jurídico mais aberto no estado do Ceará. Em
relação aos fechamentos, os MEIs totalizaram 15.519 baixas, até novembro
deste ano. Em 2019, foram registradas 19.529 extinções no mesmo
período, o que corresponde a redução de 25 % no número de fechamento
de empresas do tipo MEI.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Jucec

Experiências exitosas são apresentadas durante a
4ª Reunião do Conselho Estadual do Trabalho
A 4ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Trabalho – CET foi
realizada de forma virtual na última quinta-feira (10). Marcada pela troca de
experiências exitosas dos órgão/entidades que compõem o Conselho, duas
apresentações foram destaque. O Projeto Clusters – Economia e Educação
enfatizou 10 cadeias produtivas priorizadas em todo o estado, tendo sido
apresentado pelo prof. Rodolfo Sena, coordenador da educação proﬁssional
da Secretaria da Educação do Estado do Ceará – Seduc.
A segunda experiência em destaque fez referência ao benefício do
Seguro-Desemprego Web. O superintendente regional do trabalho no
Ceará, conselheiro Fábio Zech, e a servidora Adriane Moreno, apresentaram
os avanços alcançados com o uso da plataforma. Dentre os destaques: o
acesso ao benefício por meio da aplicação Carteira de Trabalho Digital e
pelo site servicos.mte.gov.br.
O CET é constituído por 18 conselheiros titulares e 18 suplentes,
representantes do Poder Público, dos Trabalhadores e dos Empregadores.
A presidência é exercida em forma de rodízio entre as bancadas. No
momento está sob a responsabilidade da Sedet, e tem como presidente o
secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo, Kennedy
Vasconcelos.
Para informações do CET, acesse https://www.sedet.ce.gov.br/apresentacao-cet/.
Fonte: Sedet

Sedet realiza 40ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará
Na última quarta-feira (09), integrantes do Fórum Estadual das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará se reuniram
virtualmente para a 40° Reunião Ordinária, presidida pelo secretário
executivo do Trabalho e Empreendedorismo da Sedet, Kennedy
Vasconcelos.
Na ocasião, os coordenadores de cada Comitê Temático priorizado
tiveram a oportunidade de apresentar os trabalhos desenvolvidos. Dentre
as ações, foi apresentada a pesquisa virtual que teve como foco a avaliação
da implementação da REDESIMPLES no Estado do Ceará, além da exposição
sobre a simpliﬁcação do cadastro de fornecedores a partir da integração da
base de dados da REDESIM com o objetivo de estimular a participação dos
Pequenos Negócios nas Compras Governamentais do Estado do Ceará.
Em um segundo momento da reunião, foi realizado um balanço das
ações do Fórum Estadual em 2020, dentre elas: a elaboração de ações de
enfretamento da crise gerada pela Covid-19 e a publicação do Decreto
Estadual 33.770, de 14 de outubro de 2020, que altera o Decreto 30.465 de
2011.
Cabe ressaltar a presença da Subsecretaria de Desenvolvimento das
Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Estado
de Brasília – SEMPE – representada por Alfredo de Medeiro dos Santos,
além da entrada de novas instituições participantes do Fórum. Atualmente,
o Fórum é composto por 27 entidades/órgãos.
Para
mais
informações
sobre
o
https://www.sedet.ce.gov.br/conheca-o-forum/.

Fórum,

acesse:

Fonte: Sedet

IDT/SINE supera os 400 mil atendimentos
Segundo os dados 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), de 2 de março a 4 de
dezembro, o órgão atendeu 400.841 trabalhadores em sua rede de
atendimento. Desse total, cerca de 8,5 mil ocorreram na primeira semana de
dezembro.
Os atendimentos foram retomados inicialmente em cinco Unidades, no
ﬁnal de junho, e hoje o órgão conta com toda a sua rede operando em
atendimento presencial. Ressalta-se que o Instituto segue o plano de
retomada das atividades econômicas no estado, e adotando todas as
medidas de segurança, como o uso obrigatório da máscara e a aferição da
temperatura.
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

38 mil vagas captadas pelo IDT/SINE
No período de 2 de março a 4 de dezembro de 2020, a rede de
atendimento do IDT/SINE respondeu pela captação de 38.056 vagas nas
empresas clientes, segundo a Base de Gestão da Intermediação de Mão de
Obra (BGIMO), do Ministério da Economia. Considerando os dados da
primeira semana de dezembro, observou-se a captação de 1.414 vagas, o
que revela um acréscimo de 12% em relação à semana anterior.
Considerando esta ampliação, bem como a melhoria constante da
assertividade no encaminhamento dos trabalhadores, de março a
dezembro, a Base de Gestão da Intermediação totalizou 23.564 pessoas
inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho.
O Instituto busca facilitar o contato para a oferta de vagas, e para
tanto 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 por meio
de atendimento telefônico, sempre na intenção de melhor contribuir e
atender bem às empresas neste momento.
Fonte: IDT
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MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Governo do Ceará sanciona lei que isenta IPVA para transportes
escolares em 2021

facebook.com/sedetceara

@sedet.ceara

facebook.com/adagriceara

@adagri.ce

facebook.com/adececeara

@adececeara

facebook.com/codececeara

@codececeara

facebook.com/complexodopecem

@complexodopecem

facebook.com/JucecCeara

@jucecceara

IDT/SINE

@idetsine

