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Governo do Ceará assina memorando para instalação de
Centro de Importação no Complexo do Pecém
“Seguimos nossa luta para atrair novos investimentos e gerar mais empregos
para os cearenses”. A aﬁrmação foi feita pelo governador Camilo Santana, na tarde
desta quinta-feira (1°), após assinar o memorando de entendimento com a
Comexport Trading LTDA, empresa brasileira especializada em importação e
exportação, para instalação de um Centro de Importação no Complexo Industrial e
Portuário do Pecém (Cipp), em São Gonçalo do Amarante.
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Porto do Pecém atinge marca histórica com 10 milhões
de toneladas no primeiro semestre de 2021
Os primeiros seis meses do ano foram ﬁnalizados com sucesso no Porto do
Pecém, localizado a 60 quilômetros de Fortaleza. Isso por que pela primeira vez,
desde que foi inaugurado em 2002, o terminal cearense movimentou mais de 10
milhões de toneladas num único semestre.
Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Empresa que oferece soluções bancárias aos mercados
nacional e internacional inaugura 2ª unidade no Ceará
Os secretários executivos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e
Trabalho (Sedet), Júlio Cavalcante e Kennedy Vasconcelos, estiveram presentes,
nesta quarta-feira (30), na inauguração da 2º unidade da empresa Fitbank, uma
ﬁntech com sede em São Paulo e que já opera na capital cearense desde dezembro
de 2019.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Governo do Ceará assina memorando para instalação de
fábrica de geradores de energia solar no Complexo do Pecém
O governador Camilo Santana assinou, na manhã desta sexta-feira
(25), o memorando de entendimento com a empresa catarinense Renovigi
Energia Solar para instalação de uma unidade de fabricação de geradores
de energia solar no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, em São
Gonçalo do Amarante. Estiveram presentes na solenidade de assinatura a
vice-governadora Izolda Cela, o secretário do Desenvolvimento Econômico
e Trabalho, Maia Júnior, a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda
Pacobahyba, e o presidente da Renovigi, Gustavo Martins.
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

“Projeto 100% Ceará”, que visa qualiﬁcar o setor da moda
no Estado, receberá apoio da Sedet e Adece
O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia
Júnior, o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará
(Adece), Francisco Rabelo, além dos 4 secretários executivos da Sedet
estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira (28) para conhecer
detalhes do Projeto 100% Ceará. A ação visa fortalecer o setor da moda
cearense e reune esforços de várias entidades e instituições como Fiec,
Sindroupas, Câmara Setorial da Moda e Senai .
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

“Fórum Agrosetores - O Novo Agronegócio Cearense”
traz novos episódios com lives no canal do Youtube
do Instituto Future
Saiba mais sobre a Reserva Alimentar Animal, Caprinocultura Leiteira,
Bovinocultura Leiteira - Produção de Derivados Lácteos, Bovinocultura
Leiteira - Certiﬁcação de Lacticínios e a Proﬁssionalização da Tomaticultura no
Ceará. É uma excelente oportunidade de assistirmos grandes personalidades
do setor debatendo o cenário do agronegócio cearense e nacional.
Os episódios fazem parte da 2ª edição do Fórum Agrosetores será
totalmente online, gratuito e com direito a certiﬁcado para os inscritos no
evento.
Fonte: Sedet

Clique aqui e acesse as lives do evento.

Primeira etapa de vacinação contra Febre Aftosa é
estendida até o dia 16 de julho
A primeira etapa da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa do
Ceará, que se enceraria no próximo sábado (03), foi estendida até o dia 16 de
julho. E a data limite para declarar a vacinação segue até o dia 02 de agosto. A
Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), responsável pela Campanha,
ressalta que a prorrogação foi motivada pela falta de vacina nas distribuidoras
e, consequentemente, nas revendas, prejudicando os índices vacinais
registrados no Ceará.
Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

Mais de 4,2 mil vagas criadas no Ceará, em maio
Em maio, o Ceará foi responsável pela criação de 4.284 postos de trabalho, de
acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED), do Ministério da Economia, divulgados hoje (1/7). Os dados são
provenientes da relação entre o número de contratações com carteira assinada
(31.597), que superou o de demissões (27.313).
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

IDT espera ampliar empregos no segundo semestre de 2021
Considerando o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará, que
alcançou a marca de 1,14% no primeiro trimestre; dos dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), que acumulam mais de 20 mil postos de
trabalho, em 2021; e com o avanço da ﬂexibilização da economia, a tendência é que
mais oportunidades de trabalho possam ser geradas, em diversos setores,
especialmente nos serviços e comércio.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

IDT apresenta nova ferramenta para inclusão do público LGBT
Na tarde de terça-feira (29), o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho –
IDT/SINE realizou a live “Empregabilidade para LGBT”. O debate foi pelo Instagram
@idtsine e contou com a presença do presidente do Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho (IDT/SINE), Vladyson Viana, do coordenador Especial de Políticas Públicas
para LGBT da Secretaria de Proteção Social (SPS), Narciso Júnior, e da coordenadora
da Rede Trans Brasil e assessora Técnica da COELGBT/SPS, Samilla Marques.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

IDT/SINE realiza mais de 332 mil atendimentos em 2021
Até o dia 18 de junho de 2021, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT)
contabilizou 332.225 atendimentos. Os dados são da Base de Gestão da Intermediação
de Mão de Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do
Instituto, e referem-se à prestação dos diversos serviços oferecidos pelo IDT/SINE, na
rede de unidades do Estado.
Os números reﬂetem ainda o trabalho do órgão na manutenção dos serviços à
população, de forma presencial, bem como a criação de soluções virtuais, investindo em
ferramentas de fácil assimilação e alcance das demandas dos usuários do seu sistema.
Nesse contexto, o Instituto disponibiliza o Atendimento Virtual (telefone), o WhatsApp
Business e o Chatbot, dentre outros, com a ideia de modernizar a metodologia de
atendimento.
Somente no mês de junho, já foram realizados mais de 38 mil atendimentos e,
entre os serviços mais procurados pelos trabalhadores, estão o cadastro no sistema
para veriﬁcação e/ou encaminhamento para as vagas de emprego e a habilitação ao
benefício do seguro-desemprego. O órgão também disponibiliza orientação
proﬁssional com dicas para a inserção ou reinserção no mercado.
Para agendar o atendimento presencial, caso optem pela modalidade, os
trabalhadores devem acessar o portal www.idt.org.br.
Fonte: IDT

Fórum Estadual das Microempresas e Empresas e Pequeno
Porte do Ceará se reune para a 43º Reunião Ordinária
Integrantes do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas e Pequeno Porte
do Ceará reuniram-se, na última quinta-feira (28), de forma virtual, para a 43ª Reunião
Ordinária. Estiveram presentes os representantes das 20 entidades que compõem o
Fórum. A reunião, conduzida pelo secretário executivo do Trabalho e
Empreendedorismo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet),
Kennedy Vasconcelos, teve como pauta o Programa Mais Brasil, do Governo Federal, e o
Programa Cidades Empreendedoras, do Sebrae Nacional.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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