
 Com operação ininterrupta 24 horas por dia, sete dias por semana, mesmo em 
meio à pandemia da Covid-19, a ZPE Ceará, única Zona de Processamento de 
Exportação atualmente em atividade no Brasil, superou, no último mês de maio, a 
marca de 5 milhões de toneladas (t) de cargas movimentadas em 2021. Ao todo, 
5.135.509 t passaram pelos gates da companhia no acumulado dos cinco primeiros 
meses deste ano, uma alta de 15,3% ante o mesmo período de 2020.

Ano 02 - Edição Nº 62 ・ Fortaleza, 23 de junho de 2021

ZPE Ceará supera 5 milhões de toneladas movimentadas 
em 2021
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 Com o objetivo de ampliar o intercâmbio de experiências, melhores práticas e 
a prospecção de novos negócios internacionais, o Complexo do Pecém (CIPP/SA) 
assinou na última semana, um Termo de Cooperação com o Porto e Zona Franca de 
Sohar, localizado em Omã, no Oriente Médio. O acordo prevê a cooperação 
comercial e técnica entre os terminais industriais e portuários, que têm, ambos, o 
Porto de Roterdã como um de seus acionistas.

Complexo do Pecém assina Termo de Cooperação com o 
Porto e Zona Franca de Sohar, em Omã

Fonte: Complexo do Pecém
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Sedet divulga Catálogo de Empresas participantes da 
Rodada Virtual de Negócios da Moda

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) que 
promove em parceria com Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) as 
Rodadas de Negócios dentro da Plataforma Ceará ao Cubo, acaba de divulgar 
o catálogo de empresas participantes do último evento virtual realizado em 
26 e 27 de maio. A Rodada Virtual de Negócios da Moda reuniu 26 empresas 
cearenses e uma de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, interessadas em 
vender produtos e serviços, e ainda 18 empresas compradoras de diversos 
estados brasileitos e uma da Flórida, nos Estados Unidos.

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Sedet participa do 1º Blue Info Summit, evento virtual 
promovido pelo Governo de Portugal,  que debate a 

economia do mar
 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), 
participou na terça-feira (22), do   1º Blue Info Summit, evento virtual que 
discute a economia do mar e o desenvolvimento sustentável promovido 
pelo Governo Português. O titular da pasta, Maia Junior, acompanhado do 
secretário executivo do Agronegócio, Silvio Carlos Ribeiro, apresentou 
dados sobre a Rastreabilidade do Pescado para segurança alimentar.                                                                                                                                                                                    
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Plataforma para conectar clientes e negócios é a nova 
funcionalidade do Ceará App

Ceará Credi disponibiliza cursos de capacitação para 
interessados em empréstimo

 O aplicativo de serviços do Governo do Ceará, Ceará App, agora oferece o Fique no 
Lar. A plataforma facilita a divulgação de estabelecimentos e negócios, atendendo a 
dois públicos: o que quer adquirir e o que quer oferecer produtos e/ou serviços. Para 
acessar, basta conferir a funcionalidade no aplicativo, disponível na Google Play e no 
App Store. O Ceará App tem em média mais de 90 mil acessos por mês.

Com 6.512 novos postos de trabalho criados em 2021, 
indústria lidera oferta de empregos no interior do Estado

 Durante o período de 2 de janeiro a 11 de junho de 2021, a rede de atendimento 
do IDT/SINE respondeu pela captação de 232.88 vagas de emprego. As informações 
são da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO) do Ministério da 
Economia, e apontam um crescimento das ofertas no interior do estado. Com 1.057 
oportunidades disponíveis atualmente em municípios do interior, o setor que mais se 
destaca nas solicitações é o da indústria, com 6.512 ofertas de emprego no período, 
seguido pelos serviços (5.263), comércio (2.350) e construção civil (1.386). 
 Atualmente, o IDT/SINE dispõe de 1.464 vagas de emprego abertas em suas 
unidades de atendimento, para diversas áreas e funções. Para acessar as 
oportunidades, os interessados devem clicar na opção “consulte as vagas disponíveis” 
no portal www.idt.org.br, baixar o aplicativo SINE FÁCIL, ou ainda, agendar seu 
atendimento presencial ou virtual, por telefone.
 Com visitas sistemáticas realizadas às empresas parceiras da rede, o IDT/SINE 
também interage com os empregadores, por meio de plataformas digitais, como os 
portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, ampliando meios para a captação da oferta de 
vagas, afora outros serviços que são realizados através de atendimento telefônico. De 
acordo com o órgão, todas as ações objetivam a otimização do atendimento prestado à 
sociedade cearense.

Mês de junho registra aumento da procura pela rede IDT/SINE
 Nas duas primeiras semanas do mês de junho, o IDT/SINE atendeu a 24.955 
pessoas, em sua rede de unidades no Estado. O indicador registra um aumento de 
46,23% dos atendimentos, no mesmo período em 2020, quando 11.537 trabalhadores 
buscaram o IDT/SINE para acessar algum dos serviços oferecidos pelo órgão. Os dados 
são Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra do Ministério da Economia 
(BGIMO) e de indicadores internos do Instituto. 
 Para Rubens Rodrigues, coordenador da Intermediação de Mão de Obra, os 
números registrados em 2020 refletem o momento de fechamento das atividades não 
essenciais e de isolamento social para o controle da pandemia do novo coronavirus no 
Estado. “Com base nas medidas de flexibilização do isolamento social, estamos 
operando com todas as unidades da rede atendendo presencialmente, por 
agendamento. Nossos canais virtuais representam uma oportunidade a mais para 
atender ao trabalhador, e, sempre atentos às determinações da área da saúde, aos 
poucos estamos avançando para proporcionar mais oportunidades para o 
trabalhador”, destaca Rodrigues. 
 Organização Social qualificada para a execução das políticas públicas de trabalho 
e empreendedorismo no Estado, o IDT/SINE oferece serviços de cadastro de 
trabalhadores que demandam emprego, recrutamento, seleção e intermediação de 
profissionais formais, autônomos e pessoas com deficiência, atendimento para o 
seguro-desemprego, orientação profissional e estudos sobre o mercado de trabalho.
Para saber mais acesse: www.idt.org.br

 Já estão disponíveis na plataforma on-line do Ceará Credi os cursos de 
capacitação para os interessados em acesso ao crédito. O programa, cuja primeira 
fase conta com R$ 100 milhões, prevê concessão de empréstimos de R$ 500 e R$ 5 
mil para apoiar microempreendedores e trabalhadores cearenses.
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