
 Criado com o objetivo de diminuir os impactos financeiros nas famílias 
após a pandemia do Covid-19 e hoje estabelecido como política pública do 
Governo do Estado, o Ceará Credi deu início à concessão dos primeiros 
empréstimos e já gera expectativas positivas nas alternativas econômicas 
para os municípios cearenses.

Ceará Credi: empréstimo concedido a empreendedores 
injeta recursos nos municípios cearenses

Fonte: Adece
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 O economista Cláudio Frischtak será o palestrante do webinar desta 
semana, a ser realizado na próxima sexta-feira, dia 6, as 10h30, tendo como 
tema da pauta “O Ambiente de Negócios no Brasil e o Potencial de Atração de 
Investimentos do Ceará”. Cláudio Frischtak é doutor em Economia pela 
Universidade de Stanford (Califórnia/EUA), fundador e sócio-gerente da 
Inter.B Consultoria Internacional de Negócios, diretor da Internacional 
Growth Center (LSE) e Ex-Principal Economist do Banco Mundial para 
Indústria e Energia.

Potencial de atração de investimentos do Ceará é tema 
do próximo webinar promovido pela Seplag

Fonte: Seplag
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 Na última quarta-feira (28), o Núcleo de Tecnologia e Qualidade 
Industrial do Ceará (Nutec) recebeu uma comitiva de engenheiros da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará 
(Sedet) e  do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) para discutir 
análises de atum pescados na costa cearense.

Sedet fecha parceria com Nutec para analisar a qualidade 
do atum da costa cearense

Fonte: Sedet
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Evento na Faculdade CDL é realizado pela Sedet para 
divulgar Edital do Programa Clusters Econômicos de 

Inovação em parceria com os Corredores Digitais
 O Programa Clusters Econômicos de Inovação foi tema de encontro 
realizado pela Sedet e parceiros na manhã dessa quinta-feira (29), na 
Faculdade CDL Fortaleza. O evento serviu para divulgar o Programa e dar 
detalhes do Edital lançado em parceria com os Corredores Digitais para a 
Região Grande Fortaleza.                                                                                                                        

Fonte: Sedet
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Gestores e pesquisadores discutem novas ações para 
desenvolvimento da Aquicultura no Ceará

 Com o objetivo de apoiar a retomada da Aquicultura no Estado, o 
secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secitece, Carlos 
Décimo, participou de um encontro na sede do Departamento de 
Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará, na última terça-feira 
(27/7). Na pauta, os novos projetos direcionados ao setor, desenvolvidos 
pelo Programa Cientista-Chefe e apresentados pelo representante da 
iniciativa no segmento de Pesca Artesanal e Aquicultura Familiar, 
pesquisador Felipe Matias. Estiveram presentes no encontro também os 
secretários executivos de Pesca da SDA, Thiago Ponte, e do Agronegócio da 
Sedet, Sílvio Carlos.                                                                                                   

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

https://www.sedet.ce.gov.br/2021/07/31/gestores-e-pesquisadores-discutem-novas-acoes-para-desenvolvimento-da-aquicultura-no-ceara/
https://www.sedet.ce.gov.br/2021/07/30/evento-na-faculdade-cdl-e-realizado-pela-sedet-para-divulgar-informacoes-do-edital-do-programa-clusters-economicos-de-inovacao-em-parceria-com-os-corredores-digitais/
https://www.sedet.ce.gov.br/2021/08/03/sedet-fecha-parceria-com-nutec-para-analisar-a-qualidade-do-atum-da-costa-cearense/
https://www.sedet.ce.gov.br/2021/08/04/potencial-de-atracao-de-investimentos-do-ceara-e-tema-do-proximo-webinar/


Serviços e indústria são destaques na oferta 
de vagas pelo IDT/SINE

 Até o dia 23 de julho, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) foi 
responsável pela captação de 30.851 vagas nas empresas clientes da rede. Os 
dados são da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do 
Ministério da Economia, e revelam ainda que a maior parte das vagas está nos 
setores de serviços, indústria e comércio. 
 Diariamente, o sistema está com uma média de mil vagas abertas, que 
seguem o perfil solicitado pelas empresas. Os empregadores estabelecem os 
critérios exigidos para a função, como por exemplo, tempo de experiência e 
conhecimentos específicos. O sistema confere os dados e a oportunidade 
somente é disponibilizada para aqueles cujo perfil corresponda ao que foi 
estabelecido pelo empregador.
 É preciso lembrar ainda que as empresas definem a quantidade de pessoas 
que participarão da seleção, mas, geralmente, são solicitados três profissionais 
para cada vaga ofertada. “Dessa forma, a seleção e a escolha final para o 
ocupante da vaga é da empresa, o IDT não tem nenhuma ingerência sobre os 
resultados”, esclarece o coordenador da intermediação de Profissionais do IDT, 
Rubens Rodrigues.
 Caso o trabalhador esteja a procura de uma dessas oportunidades, é 
necessário 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 nas Unidades do IDT. 
 Para as empresas, buscando facilitar o contato para a oferta de vagas, o 
órgão coloca à disposição os serviços prestados por meio de plataformas 
digitais, como os portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, além de outros 
serviços que estão sendo realizados por meio de atendimento telefônico.

Ceará desponta na geração de empregos em todos os 
setores econômicos no mês de junho, 

segundo Ministério da Economia

Fonte: IDT

IDT/SINE realiza mais de 400 mil atendimentos em 2021

 Mais de 400 mil trabalhadores recorreram ao IDT/SINE, até o dia 23 de julho 
deste ano, em busca dos diversos serviços oferecidos pelo órgão. Nesse 
contexto, destaca-se a procura por uma oportunidade no mercado de trabalho 
e a habilitação para o seguro-desemprego, como os mais solicitados. Os dados 
são da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do Ministério 
da Economia, e dos indicadores internos do Instituto.
 Em julho, os postos mantiveram uma média de 14 mil atendimentos 
semanais, considerando os serviços realizados de forma presencial ou remota. 
Destaca-se que ambos acontecem mediante agendamento prévio no portal do 
Instituto (www.idt.org.br).
  Além da procura por vagas de emprego, as pessoas também acessam os 
serviços do órgão para a orientação profissional e apoio para a concessão de 
microcrédito. Atualmente, após a adesão do Instituto ao Pacto contra o 
Coronavírus, também é possível realizar nas Unidades o cadastro para a vacina 
na plataforma da Secretaria de Saúde do Ceará.
 “Acreditamos que a retomada da economia e ampliação da oferta de vagas 
de emprego, passa principalmente pela ampliação da imunização em nosso 
Estado. Dessa forma, o IDT decidiu aderir ao pacto, somando esforços nessa 
batalha contra o coronavírus e auxiliando o trabalhador na retomada ao 
mercado de trabalho,” acrescenta o presidente do IDT, Vladyson Viana.

Fonte: IDT

 O Ceará continua se destacando entre os estados do Nordeste na geração 
de emprego. Neste mês de junho,  houve contratação com carteira assinada em 
todos setores econômicos. O saldo geral foi de 9.717 novos empregos em junho 
de 2021, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), divulgado essa semana pelo Ministério da Economia.
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