
 O governador Camilo Santana visitou, nesta sexta-feira (17), a estação 
de ancoragem de cabos submarinos de fibra óptica da empresa portuguesa 
EllaLink, localizada na Praia do Futuro, em Fortaleza. O chefe do Executivo 
Estadual estava acompanhado dos secretários Maia Júnior, do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e Inácio Arruda, da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, além do diretor da EllaLink no Brasil, Rafael 
Lozano.

Governador visita estação de ancoragem de cabos 
submarinos de fibra óptica na Praia do Futuro, em Fortaleza

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.
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 Historicamente, um dos maiores produtores de algodão do Brasil, o 
estado do Ceará inicia retomada de sua plantação graças a investimentos em 
tecnologia e manejo. As parcerias da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet) com Embrapa, Centec, Ematerce e demais 
instituições ligadas ao setor também impulsionaram o aumento na produção.

Colheita do algodão no Ceará deverá bater recorde 
de produtividade

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

 O Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia 
Júnior, acompanhado do secretário executivo de Comércio, Serviços e 
Inovação, Júlio Cavalcante, visitou a sede da Fiocruz Ceará, no Eusébio,  na 
manhã de quarta-feira (15/09).  Os secretários foram recebidos pelo 
coordenador Carlile Lavor, e pelo pesquisador Odorico Monteiro, 
coordenador da Câmara de Inovação, Produção e Empreendedorismo, para 
conhecer as instalações da Fundação Oswaldo Cruz no Ceará e discutir os 
próximos passos para o desenvolvimento do Distrito de Inovação em Saúde 
no Eusébio.

Secretários da Sedet visitam unidade da Fiocruz, 
no Eusébio

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

 Atração de investimentos, infraestrutura e inovação são os assuntos 
que estão em discussão no 3º Fórum de Desenvolvimento para o Estado do 
Ceará, promovido pela Amcham Brasil, a Câmara de Americana de Comércio 
para o Brasil.  No painel de abertura, na manhã desta quinta-feira (16/09), o 
secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, 
representou o governador Camilo Santana e debateu sobre “As ações atuais 
para o desenvolvimento do Ceará e as expectativas para a atração de novos 
investimentos e fortalecimento da economia local”.

 Incentivar a ambiência de negócios no Ceará com foco na parceria entre 
a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Agência de 
Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e prefeituras municipais 
cearenses foi o principal objetivo do painel “O Sistema Sedet como parceiro 
para atração de investimento”. O primeiro de uma série de encontros com 
todas as regiões do Estado foi realizado nesta quarta-feira (15), em 
ambiente virtual, e contou com a participação de prefeitos e demais 
representantes dos municípios do Sertão dos Inhamuns.

Atração de Investimentos é tema de encontro com 
empresários promovido pela Amcham

Sedet e Adece realizam encontro virtual com prefeituras 
para fortalecer a atração de investimentos

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

 Em parceria com o Banco Mundial e consultorias nacionais e 
estrangeiras o Estado do Ceará está trabalhando um projeto de eficiência do 
uso da água voltado à produção agropecuária que deve estar em operação 
até 2022. O projeto de iniciativa da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet) será articulado com a Secretaria dos Recursos 
Hídricos (SRH), Funceme, Cogerh e o Ipece e vai receber investimento de U$ 
1,85 milhão.

Ceará trabalha projeto para melhorar eficiência do uso 
da água no setor agropecuário

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por meio da 
Secretaria Executiva do Agronegócio, participa do "III Encontro Nacional dos 
Produtores de Pitaia", neste sábado e domingo (17 e 18/09). Este ano o 
evento acontecerá de forma virtual com tradução simultânea para inglês e 
espanhol. Serão 16 palestras sobre cenários e perspectivas da cultura do 
norte ao sul do Brasil, além de convidados da China, Israel e Vietnã, países 
que são referências no cultivo da Pitaia no mundo.  

Para fazer sua inscrição, acesse o site: https://www.abrappitaia.org.br/

Sedet participa de encontro internacional sobre 
cultura da pitaia

 Visando estreitar os laços entre as instituições e tratar sobre assuntos 
relacionados à regulamentação do novo marco regulatório para as ZPEs no 
Brasil, sancionado em julho desse ano, uma comitiva da diretoria ZPE Ceará 
visitou nesta terça-feira (14) o Conselho Nacional das Zonas de 
Processamento de Exportação (CZPE), órgão integrante do Ministério da 
Economia, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), que têm suas sedes em Brasília.

Diretoria da ZPE Ceará visita CZPE e Apex-Brasil, 
em Brasília

Fonte: ZPE Ceará

Clique aqui e leia mais.

 O navio Quetzal Arrow carregou 30 pás eólicas e desatracou, no início 
desse mês, do terminal portuário do Pecém em direção ao Porto de Houston, 
nos Estados Unidos. Com a conclusão dessa operação, o Porto do Pecém 
superou a marca de 1000 pás eólicas movimentadas somente em 2021. Entre 
embarques e desembarques, já movimentamos nesse ano 1052 dessas 
gigantes com tamanhos que variam entre 54 e 80 metros de comprimento.

Porto do Pecém supera as 1000 pás eólicas movimentadas 
em 2021

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.
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Pequenos negócios se destacam na geração de 
postos de trabalho

55,7 mil atendimentos pelo IDT/SINE em agosto

Mutirão de emprego no IDT/SINE ofertará cerca de 100 vagas 
para pessoa com deficiência

Fonte: IDT

 Profissionais em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho 
estão entre os que mais recorrem ao Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 
(IDT/SINE). Para quem busca uma oportunidade de emprego, o órgão realiza um 
cadastro no sistema, onde, através deste, é possível consultar as vagas 
disponíveis nas Unidades em todo o Estado e ser encaminhado para a empresa. 
De acordo com a Base de Gestão do Ministério da Economia e de indicadores 
próprios, durante o mês de agosto, 55.749 pessoas procuraram o IDT/SINE para 
acessar alguma modalidade do atendimento. Além da procura por vagas de 
emprego, as pessoas também buscam os serviços do órgão para o 
seguro-desemprego, orientação profissional, apoio para a concessão de micro 
crédito, dentre outros. 
 Há 23 anos atuando em políticas públicas na área do trabalho no Estado, o 
IDT/SINE é destino certo de trabalhadores que estão à procura de uma 
colocação do mercado do trabalho, como Antônio Claudio Martins, operador de 
empilhadeira. Desempregado por um período de um ano e três meses, Martins 
recorreu ao órgão em busca de uma nova colocação e foi encaminhado para 
uma vaga em sua área de atuação.  “Fui encaminhado para uma empresa e tô 
gostando muito, é um ramo que eu gosto de fazer e atuar. A gente atualiza o 
cadastro e o IDT/SINE se encarrega de arrumar um emprego, como conseguiu 
para mim. Não é a primeira vez que através dele eu consigo entrar no mercado 
do trabalho novamente”, relata. 
 Para quem deseja acessar os serviços do IDT/SINE é necessário fazer o 
agendamento pelo portal www.idt.org.br. O órgão também disponibiliza opções 
de atendimento remoto através de e-mail, telegram, dos portais www.idt.org.br 
e gov.br/trabalho, além das redes sociais Facebook e Instagram. A comunicação 
por telefone também é possível e destaca-se como principal meio utilizado pelo 
trabalhador. Para tanto, os interessados podem entram em contato através da 
Central de Atendimento ao Cliente, pelo número 0800 591.0363.

 De acordo com um levantamento exclusivo feito pelo Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (IDT), com base do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED), de 46.129 vagas de emprego criadas 
entre os meses de janeiro a julho deste ano, 39 mil foi gerada por 
microempresas, o que corresponde a 84,6% do total. Por setor econômico, a 
área de comércio varejista, alavancada pelo segmento de supermercado, 
farmácia e material de construção, foi responsável pela geração de mais de 10 
mil empregos em 2021. Em segundo e terceiro lugar, destacam-se a construção 
civil, com 7 mil postos, e a indústria, com 5,8 mil empregos criados no 
acumulado do ano.
 Somente no último mês de agosto, foram captadas 7.372 vagas pelo 
IDT/SINE através das empresas parceiras, segundo dados da Base de Gestão da 
Intermediação de Mão de Obra (BGIMO) do Ministério da Economia.
 Para Erle Mesquita, analista de desenvolvimento do mercado de trabalho 
do IDT, o mercado tende a manter o crescimento do emprego neste último 
quadrimestre.  “A perspectiva é de que o ritmo de retomada de emprego siga 
crescendo neste segundo semestre, não somente porque o mercado fica 
historicamente mais aquecido na reta final do ano, mas também pelo avanço da 
vacinação no Estado”. 
 Somado aos efeitos históricos da sazonalidade do último quadrimestre, os 
esforços empreendidos pelo governo para a retomada da economia 
apresentam um papel preponderante na recuperação dos empregos. O 
programa Mais Emprego, lançado esse mês pelo governador, surge como um 
estímulo aos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, com o 
pagamento do bônus de 50% do salário-mínimo vigente, para cada novo 
vínculo de emprego gerado a partir de julho deste ano.

Fonte: IDT

 O mês de agosto de 2021 encerrou com 18% a mais de empresas 
abertas em comparação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com o 
balanço de dados realizado pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), 
o Estado do Ceará apresentou 8.941 e 10.602 novos registros de negócios 
em 2020 e 2021, respectivamente. Mesmo com a pandemia, a economia 
cearense segue com números positivos e animadores para os próximos 
meses.

Agosto de 2021 tem aumento de 18% no número de 
abertura de empresas

Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.

Em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE) promove um mutirão de 
vagas de emprego destinadas a esse público. Ao todo, serão ofertadas 92 
oportunidades, com ou sem exigência de experiência na função.  Para 
participar, o candidato precisa comparecer ao local da seleção com laudo 
médico (homologação), carteira do trabalho, RG, caneta e currículo. 
Importante: usar máscara de proteção. 

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.
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