
 Na manhã desta quarta-feira (07), o governador Camilo Santana se reuniu 
virtualmente com representantes da empresa Fortescue Future Industries Pty Ltd 
(FFI) que pretende desenvolver uma usina de hidrogênio verde, um combustível 
que utiliza energia limpa como matéria prima. A meta é produzir 15 milhões de 
toneladas de H2V até o ano de 2030.

Hub de Hidrogênio Verde: acordo entre Governo do 
Ceará e a Fortescue prevê investimentos de U$ 6 bi 

e 3.300 empregos

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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 Em transmissão ao vivo na tarde desta terça-feira (6), o governador Camilo 
Santana assinou Memorando de Entendimento entre o Governo do Ceará e a 
multinacional Qair Brasil para o desenvolvimento de planta de produção de 
hidrogênio verde com energia elétrica gerada através do Complexo Eólico Marítimo 
Dragão do Mar e de um parque de energia eólica offshore (dentro do mar). O 
investimento total previsto é de US$ 6,95 bilhões, com geração de 2.000 empregos 
durante a construção das plantas e 600 empregos diretos quando da plena 
operação dos projetos.

Governo do Ceará e Qair Brasil assinam acordo para 
desenvolvimento de projetos de energias renováveis 

com investimento de US$ 6,95 bilhões e geração 
de 2.600 empregos

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Programas Clusters Econômicos de Inovação e 
Corredores Digitais lançam edital conjunto com foco 

em inovações tecnológicas para o Ceará
 O Programa Corredores Digitais, uma iniciativa do Governo do Estado por 
meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), 
une-se ao Programa Clusters Econômicos de Inovação, com objetivo de 
aumentar a competitividade das empresas e maior desenvolvimento 
econômico das macrorregiões do Estado do Ceará, e lança um edital para 
apoiar projetos de empreendedorismo inovador. As inscrições estarão 
abertas a partir do dia 15 de julho e seguem até o dia 15 de setembro.

Adagri realiza o primeiro curso no formato de Ensino 
a Distância (EaD) em habilitação para CFO

 A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), 
vinculada da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), 
iniciou nesta segunda-feira (05) o curso de Habilitação de Responsáveis 
Técnicos para Certificação Fitossanitária de Origem (CFO). A presidente da 
Agência, Vilma Freire, fez a abertura, onde destacou a iniciativa, já que é a 
primeira vez que a Adagri realiza um curso na modalidade de Educação a 
Distância (EAD). 

Fonte: Secitece / Sedet

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Adagri

Receita Federal e Complexo do Pecém desenvolvem 
modelo inovador de inspeção remota de cargas

 A pandemia também mexeu com a logística industrial e portuária. A 
Covid-19 restringiu o trabalho presencial e reacendeu a discussão sobre a 
realização de vistorias remotas em todos os recintos aduaneiros do Brasil, 
inclusive no terminal portuário do Pecém, localizado no litoral oeste do 
Ceará. Por conta disso, diversas unidades aduaneiras espalhadas pelo Brasil 
implementaram procedimentos emergenciais de vistoria remota de 
mercadorias, por meio de imagens, para serem aplicados enquanto durarem 
as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
da pandemia gerada pelo novo coronavírus.                                                                                                                                                             

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Clique aqui e leia mais.

Siga o novo perfil do Programa Clusters Econômicos de 
Inovação no Instagram

 O Programa Clusters Econômicos de Inovação já vem atuando em prol do 
desenvolvimento regional do Ceará desde 2019. Agora ganhamos ainda mais 
força e contato com vocês através de um perfil exclusivo sobre nossas 
iniciativas e projetos em desenvolvimento!

Embarca com a gente nessa jornada!!

Siga nosso perfil @programaclusters e fique por dentro de tudo!
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IDT registra 87,7 mil agendamentos realizados em 2021

OAB integra à RedeSim

 Com uma média de 14,6 mil registros mensais, o Sistema de Atendimento 
Agendado (SAA) do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) tem 
proporcionado o acesso a diversos serviços, como habilitação do 
seguro-desemprego, cadastro e intermediação de mão de obra. Nos seis primeiros 
meses do ano, foram 87,7 mil agendamentos realizados.

 A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB/CE) se integrou à Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, 
a RedeSim. O objetivo é facilitar a constituição, alteração ou extinção de maneira mais 
célere e 100% digital, com compartilhamento automático dos dados do advogado ao 
sistema que possui  os órgãos de registro e de formalização integrados.

Modalidade presencial e remota é responsável por mais de 
300 mil atendimentos realizados pelo IDT/SINE em 2021

66,8 mil vagas captadas pelo IDT/SINE até junho deste ano

 De janeiro a 25 de junho deste ano, o IDT/SINE prestou atendimento a 331.478 
trabalhadores que buscam as suas unidades no Estado para serviços como, 
cadastro e 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), e dos indicadores internos do Instituto.  
 Do início da pandemia para cá, o IDT/SINE atendeu a 787.311 cidadãos 
cearenses  e denotam o empenho pela manutenção das ações, mesmo em 
contextos de maior rigidez 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 o acesso aos serviços pelo 
trabalhador, sem sair de casa. 
 Para além do suporte desenvolvido para o atendimento remoto na primeira 
fase da pandemia, o IDT/SINE segue ampliando as condições de atendimento à 
distância. Para obter um atendimento personalizado por telefone, por exemplo, o 
trabalhador precisa apenas acessar o portal www.idt.org.br ,fazer um cadastro 
simples informando nome, telefone e e-mail, e optar pelo tipo de serviço, o dia da 
semana e o horário a ser atendido. 
Para agendar, os interessados devem acessar o portal www.idt.org.br 

 Segundo a Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do 
Ministério da Economia, O IDT/SINE respondeu pela captação de 66.841 vagas nas 
empresas clientes da rede, no período de 2 de março de 2020 a 25 de junho de 
2021. Somente em junho deste ano, o órgão recebeu 4.672 solicitações de 
profissionais, praticamente o dobro do mesmo mês em 2020, onde foram 
captadas 2.669 oportunidades.  
 Atualmente, o IDT/SINE dispõe de 1.407 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 remoto. 
 Para facilitar o contato com as empresas para a oferta de vagas, o órgão 
coloca à disposição  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, objetivando a 
manutenção dos serviços à sociedade cearense.

Primeiro semestre de 2021 tem crescimento de 45,75% 
em aberturas de empresas

 O primeiro semestre do ano de 2021 trouxe o resultado de 55.775 novas 
empresas registradas no Ceará, de acordo com os dados levantados pela Junta 
Comercial do Estado do Ceará (Jucec). O crescimento foi de 45,75% em relação ao 
mesmo período do ano passado, que apresentou 38.286 registros de negócios. Esses 
números refletem o desenvolvimento da economia cearense mesmo diante de um 
cenário pandêmico.
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