
 O governador Camilo Santana encaminhou, na manhã desta quarta-feira (14), 
à Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) o projeto de lei que institui o Programa 
Mais Empregos Ceará. A iniciativa deve gerar 20 mil empregos nos setores de 
comércio e serviços com o pagamento da metade do salário mínimo vigente 
durante seis meses.

Programa Mais Empregos Ceará vai gerar 20 mil novas 
vagas e capacitar trabalhadores gratuitamente

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.
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 O Ministério da Economia, por meio da Secretaria Executiva do Conselho 
Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), apresentou, nesta 
quinta-feira (8), o novo sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) do regime de 
ZPE no Brasil. Primeira free zone a entrar em operação no País, a ZPE Ceará, 
empresa subsidiária do Complexo do Pecém, foi utilizada como referência para o 
desenvolvimento do projeto, que conta com a coordenação conjunta da 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido).

ZPE Ceará é referência para Ministério da Economia 
apresentar sistema de monitoramento e avaliação do 

regime de ZPEs no Brasil

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Adagri realiza atendimento à notificação de Varrose 
em apiário de Ocara

 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) foi notificada da 
suspeita da ocorrência de Varrose em abelhas da espécie Apis mellifera, no 
apiário localizado em Ocara, na Região Norte do Estado. A Varrose é uma 
doença parasitária que ataca todos os indivíduos da colmeia, nas fases de 
larvas, pré-pupas, pupas e adultos alimentando-se através da sucção de 
hemolinfa das abelhas. O diretor de Inspeção e Fiscalização, Amorim Sobreira 
e o Coordenador do Programa Estadual de Sanidade Apícola da Adagri, David 
Caldas, realizaram o pronto atendimento onde foram coletadas amostras que 
serão encaminhadas para diagnóstico laboratorial.

Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

Sedet fará parte do Programa de Integridade da CGE
 O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, 
esteve reunido, na última quarta-feira (07), com o secretário de Estado 
Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), Aloísio Carvalho, 
para dar início ao processo de implementação do Programa de Integridade 
do Poder Executivo Estadual. O momento foi marcado pela apresentação de 
como se dará a implementação do Programa e sobre o processo de 
assinatura do Termo de Adesão pela Sedet.                                                                                                                                                       

Fonte: CGE/Sedet

Clique aqui e leia mais.
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Atendimentos no IDT/SINE superam resultados de 2020 
 Segundo dados Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra do 
Ministério da Economia (BGIMO), durante o mês de junho deste ano, 67.473 
trabalhadores procuraram o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 
(IDT/SINE), em busca das modalidades de atendimento disponibilizadas pelo 
órgão. O número equivale a um aumento de 86% com relação aos acessos no 
mesmo mês em 2020, quando 36.289 trabalhadores procuraram os serviços. A 
relevante diferença entre os dois resultados reflete períodos distintos no 
cenário econômico e social do Estado, que vêm se alternando desde o início da 
pandemia. Para Rubens Rodrigues, coordenador da Intermediação de mão de 
obra, a recuperação dos indicadores de atendimento do IDT/SINE acompanha a 
tendência do mercado diante da crise causada pela Covid-19. “Há uma melhoria 
significativa dos resultados em 2021, mas continuamos em alerta, mantendo os 
nossos canais virtuais a serviço da população”, destaca. 
 Contabilizados também através de métricas desenvolvidas pelo próprio 
Instituto, os quantitativos do atendimento demonstram que a busca pelas 
vagas de emprego lidera a lista de acessos entre os que procuram o órgão. Em 
junho, 28.721 pessoas verificaram as oportunidades disponibilizadas pela rede 
IDT/SINE.  Em nível setorial, Fortaleza concentra a maior procura pelos serviços. 

Saiba mais em www.idt.org.br

IDT/SINE fecha semestre com 29.285 vagas captadas. Setor 
de serviços lidera as ofertas

IDT adere ao Pacto Contra o Coronavírus no Ceará e abre 
postos de cadastramento para vacinação

 De janeiro a junho de 2021, a rede de atendimento do IDT/SINE registrou 
29.285 vagas de emprego em seu sistema de intermediação de mão de obra. As 
informações são da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO) 
do Ministério da Economia. Numa análise mensal, a captação de vagas no 
primeiro semestre deste ano apresenta uma estabilidade numérica, oscilando 
entre 3 a 4 mil solicitações, no entanto,  o mês de junho superou esse limite com 
6.029 vagas captadas.  De acordo com o órgão, esse aumento se deu pela 
expansão das ofertas no segmento de serviços e pelo empenho das equipes de 
captação. Por setor econômico, os serviços lideram as demandas por 
profissionais no período, com 11.177 vagas abertas,  seguido pela indústria 
(7.979), comércio (4.757),  e construção civil (1.917). 
 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 por 
telefone. De acordo com o órgão, todas as ações objetivam a otimização do 
atendimento prestado à sociedade cearense.
 Atualmente, o IDT/SINE dispõe de 1.414 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, ou ainda, agendar seu atendimento 
presencial ou virtual.

Fonte: IDT

Fonte: IDT

 O Pacto Contra o Coronavírus no Ceará recebe mais um importante aliado 
com o ingresso do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), que 
disponibilizará, a partir desta sexta-feira (16/07) postos de cadastramento 
para vacinação.
 Dessa forma, será disponibilizado a todos os trabalhadores que buscarem 
o atendimento agendado do Instituto o acesso ao cadastro para a vacinação. “A 
imunização é uma estratégia de defesa coletiva da nossa população frente ao 
coronavírus, por isso é fundamental a iniciativa do pacto liderado pelo governo 
do estado e Assembléia Legislativa do Ceará, que mobiliza várias organizações 
da sociedade civil, para garantir uma rede de apoio a população cearense”, 
destaca o presidente do IDT, Vladyson Viana.

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.
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