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Maio de 2021 supera em 70% movimentação registrada
um ano atrás no Porto do Pecém
A movimentação de cargas registrada em maio desse ano no terminal
portuário do Pecém atingiu as 1.708,897 toneladas, marca 70% superior ao
registrado em maio de 2020, quando foram movimentadas 1.007,547 toneladas.
Maio do ano passado foi o mês de menor movimentação no porto cearense, em
virtude da pandemia.
Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

PIB cearense fecha em 1,14% no 1º trimestre de 2021,
supera resultado nacional e previsão para este ano
é de 5,77%
No primeiro trimestre de 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará fechou
em alta de 1,14% em relação ao mesmo período de 2020, quando o índice ﬁcou em
0,18%. O resultado da economia cearense foi ligeiramente superior ao brasileiro,
que ﬁcou em 1% nos três primeiros meses deste ano. Em 2021, apesar das
consequências da pandemia do Coronavírus (Covis-19), a previsão (de junho) é de
que o PIB estadual feche o ano com crescimento da 5,77%, expectativa que, caso
conﬁrmada, é superior à prevista para o PIB nacional, de 4,85%. Aliás, a última
estimativa para a economia cearense é maior que a projetada em dezembro de
2020, de 3,70%, e da de março, de 3,55%. Os dados da economia estadual, bem
como as estimativas para 2021, foram anunciados, na tarde de hoje (17), pelo
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).
Fonte: Ipece

Clique aqui e leia mais.

Maia Júnior fala sobre futuro da economia do Ceará a
partir do Hub de Hidrôgênio Verde na estreia do
programa ‘Economia na Real’
Nesta quinta-feira (17), às 19h, o secretário do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, participa da Live Economia na
Real. É a estreia do programa do Grupo O Povo de Comunicação, transmitido
pelo Youtube.
O secretário da Sedet vai falar sobre o futuro da economia do Ceará a
partir do Hub de Hidrogênio Verde. O programa semanal, conduzido pelos
jornalistas Adailma Mendes e Armando Lima,trará temas instigantes da
economia do Ceará e do Brasil.
Acesse o link para assistir: https://www.youtube.com/opovo
Fonte: Sedet

Solidariza Pecém entrega cestas básicas para
comunidades carentes da região
Iniciada no dia 5 de maio, a campanha Solidariza Pecém 2021, que contou
com a contribuição voluntária de colaboradores e empresas instaladas no
Complexo do Pecém, conseguiu arrecadar, ao longo de um mês, mais de 6,8
toneladas em itens alimentares e de limpeza doméstica, que foram
distribuídos em 399 cestas básicas. Na manhã desta quinta-feira, 10, foi
iniciada a entrega desses produtos para comunidades carentes que vivem no
entorno do Pecém e enfrentam ainda mais diﬁculdades em decorrência da
pandemia da Covid-19.
Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Adagri disponibiliza sistema para solicitação do
Selo Arte de forma on-line
A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada à
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), disponibilizou
nesta quinta-feira (09), o sistema para os produtores solicitarem a
certiﬁcação de produtos artesanais com o Selo Arte, de forma totalmente
on-line. O sistema está no ar, no site da Agência (www.adagri.ce.gov.br), na
“Aba Serviços”. O Selo Arte é uma certiﬁcação concedida pela Adagri, em
parceria com o Sistema Faec/Senar e o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial no Ceará (Senai-CE), a produtos alimentícios de origem animal
produzidos de forma artesanal.
Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

IDT oferta mais de 100 vagas de emprego
para supermercados
O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho está com mais de 100 vagas
abertas para os proﬁssionais que desejam trabalhar em supermercados, na capital.
As vagas visam atender as solicitações de novos empreendimentos, ainda em
construção, bem como para supermercados já em funcionamento.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

15,4 mil pedidos de seguro desemprego são registrados em
maio. Uma redução de 53% em relação a 2020
O Ceará encerrou o mês de maio com 15.469 requerentes do
seguro-desemprego, apresentando uma redução de 53%, em relação ao mesmo
período de 2020, quando o estado registrou 32.935 solicitações. Os dados são também
inferiores aos resultados de outros estados da região Nordeste, como a Bahia e
Pernambuco, que registraram 26.045 e 16.030 solicitações, respectivamente.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

IDT e Centec ﬁrmam parceria para integração de
políticas públicas
O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e o Instituto Centro de Ensino
Tecnológico (Centec) ﬁrmaram, nesta quarta-feira (16/6), um Acordo de Cooperação
Técnica com o objetivo de integrar e fortalecer as políticas de promoção do emprego, do
trabalho, do empreendedorismo e de formação proﬁssional e tecnológica em âmbito
estadual, concebidas e coordenadas pelas Secretarias do Desenvolvimento Econômico
e Trabalho (Sedet) e da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

IDT e ISGH pactuam novas parcerias
Acompanhado por uma equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho (IDT), o presidente Vladyson Viana participou de uma reunião, na última
sexta-feira (11/6), com gestores do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), para
tratar de assuntos de interesse das duas instituições. Realizado em ambiente virtual, o
evento contou com a participação de Flávio Clemente, Léa Pereira e Rivânio Silva,
presidente, superintendente de Recursos Humanos e diretor de Gestão Estratégica,
respectivamente, do ISGH. Pelo Instituto, também participaram os assessores Gilvan
Mendes e Antenor Tenório, o coordenador da Intermediação de Mão de Obra, Rubens
Rodrigues, e o gestor da Unidade do Centro, Jidlafe Rodrigues.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Novo vice presidente do Conselho Estadual do Trabalho
toma posse na 7ª reunião ordinária
Membros do Conselho Estadual do Trabalho (CET) estiveram reunidos
virtualmente no dia 10 de junho para mais uma reunião ordinária. Entre os destaques
da 7ª reunião, a eleição e posse do novo vice-presidente, Carlos Décimo de
Souza,representante da Secitece, da bancada do Poder Público.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

293,9 mil acessam os serviços do IDT/SINE em 2021
Cerca de trezentos mil trabalhadores recorreram ao IDT/SINE de janeiro a maio
deste ano, em busca de serviços como cadastro, encaminhamento para o mercado de
trabalho, orientação para a inserção ou reinserção proﬁssional, habilitação para o
seguro-desemprego, dentre outros. Os dados são da Base de Gestão da Intermediação
de Mão de Obra do Ministério da Economia (BGIMO), de indicadores internos do Instituto
e registram que em números absolutos, 293.963 atendimentos foram realizados pelo
órgão nos primeiros cinco meses do ano.
De acordo com a mesma fonte de dados, a busca maior pelos serviços do IDT/SINE
se concentra entre os trabalhadores com idade entre 18 a 24 anos. No período em
referência, 22.871 pessoas nessa faixa etária foram recepcionadas pelo órgão para
algum serviço. Com uma representação menor, as faixas de 25 a 29 e 30 a 39 anos
registram uma procura menos impactante pelo atendimento com 5.378 e 5.048 acessos,
respectivamente. Com relação à escolaridade, a BGIMO aponta uma concentração maior
de trabalhadores com ensino médio completo e incompleto, com 24.828 e 5.460
atendimentos respectivamente.
Para o órgão, os indicadores do atendimento à população reﬂetem o empenho pela
manutenção das ações, mesmo em contexto de maior diﬁculdade para o mercado e para
a sociedade, como o vivenciado para o controle da pandemia no Estado. Nesse período,
novas modalidades de atendimento ao publico foram desenvolvidas pelo órgão, com
destaque para os canais digitais que possibilitam mais opções de acesso aos serviços
pelo trabalhador.
Com todas as unidades da rede operando presencialmente por agendamento, o
IDT/SINE também disponibiliza o atendimento à distância, por telefone ou através do
portal www.idt.org.br onde é possível veriﬁcar as vagas disponíveis, fazer o cadastro ou
ainda, interagir com um atendente virtual pelo chatbot.
Para o seguro-desemprego, quem não deseja deslocar-se a uma Unidade de
Atendimento pode acessar o serviço pelo chatbot, ou por meio do email sd.ce@idt.org.br.
COMO AGENDAR:
Para agendar, os interessados devem acessar o portal www.idt.org.br.
Fonte: IDT
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