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Ceará reforça liderança em conectividade com anúncio do
Estado como novo edge location da Amazon Web
Services no Brasil
O Ceará vai sediar o terceiro edge location no Brasil da Amazon Web
Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN). O
anunciou do projeto foi realizado pelo governador Camilo Santana e por
Paulo Cunha, gerente-geral da AWS para o Setor Público na América Latina,
Canadá e Caribe. Com a unidade cearense, localizada em Fortaleza, a empresa
oferecerá conectividade segura, conﬁável e de alto desempenho para o resto
da rede global da AWS e suporte para serviços, incluindo Amazon CloudFront
e AWS Global Accelerator.
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Governo do Ceará e Neoenergia assinam memorando para
estudos de viabilidade para projeto de transporte público
movido a hidrogênio verde
Em transmissão ao vivo na tarde desta segunda-feira (20), o
governador Camilo Santana assinou Memorando de Entendimento entre o
Governo do Ceará e a Neoenergia, empresa controlada pelo grupo espanhol
Iberdrola, para a análise de viabilidade de um projeto de mobilidade urbana
com utilização de veículos para transporte público movidos à hidrogênio
verde.
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

'Hidrogênio verde: combustível limpo do futuro' é tema do
PodCast Cearenseando
Na edição 101 do Cearenseando, a pauta gira em torno do combustível
do futuro: o Hidrogênio Verde. A secretária executiva da Indústria da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Roseane Medeiros,
fala sobre o projeto de transformar o Estado do Ceará em um Hub de
Hidrogênio Verde. Também uma entrevista com o presidente da Cegás, Hugo
Figueiredo, sobre o projeto do Governo do Ceará a experiência exitosa de
distribuição de biometano no Ceará.
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui para ouvir.

ZPE Ceará apresenta infraestrutura do Estado
durante o CE AVANÇA 2021
O presidente da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará,
Eduardo Neves, participou nesta terça-feira (21) do segundo dia de
programação do CE AVANÇA 2021, projeto da Câmara Americana de Comércio
(Amcham Brasil), que visa discutir oportunidades de desenvolvimento e
investimento no Estado. Durante o evento, Eduardo falou sobre a
infraestrutura do Ceará e das novas possibilidades de negócios na Free Trade
Zone cearense, a primeira a entrar em atividade no Brasil, e que neste
semestre inaugura sua expansão.
Fonte: ZPE Ceará

Clique aqui e leia mais.

Governo do Ceará apresenta medidas de apoio ao setor
produtivo para a retomada da economia cearense
Com o objetivo de incentivar ainda mais a retomada da economia
cearense em virtude dos danos causados pela pandemia do coronavírus, o
Governo do Ceará anunciou, nesta terça-feira (21), medidas de ajuda aos
setores produtivos. A ação foi apresentada em solenidade no Palácio da
Abolição pelo governador Camilo Santana, que teve ao seu lado os
secretários Fernanda Pacobahyba (da Fazenda) e Maia Júnior (do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho), além do presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Evandro Leitão, e representantes da indústria e do
comércio.
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

Secretários da Sedet participam de encontro para tratar
da ambiencia de negócios em Aracati
Incentivar a ambiência de negócios no Ceará com foco na parceria entre
a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e a Prefeitura Municipal de Aracati. Foi
com com esse objetivo que representantes da Sedet participaram, na tarde
de quinta-feira (23) de um encontro promovido pela Prefeitura Municipal de
Aracati.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Indústria de alimentos do Ceará tem presença importante
no País
Não é exagero dizer que fábricas de alimentos sediadas no Ceará têm
presença importante na mesa dos brasileiros, principalmente em relação ao
café da manhã. Nesse quesito, três segmentos – lácteos, cafés e massas e
biscoitos – ﬁguram entre os mais vendidos no país.
O segmento que talvez seja mais tradicional é o de moagem de trigo e
fabricação de massas e biscoitos, que possui quatro unidades de
processamento no estado: SL Alimentos, J. Macêdo, Moinho Cearense e o
grupo M Dias Branco – este, um gigante com seus produtos em prateleiras em
todo o país.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Com apoio do Governo do Ceará, produtores realizam
congresso nacional sobre cultivo de pitaia
O terceiro encontro nacional dos produtores de pitaia, realizado entre a
manhã do dia 18 e o ﬁnal da tarde do dia 19 de setembro, e promovido pela
associação brasileira dos produtores da fruta (Abrapitaia) - com suporte
decisivo do Governo do Ceará, além do apoio de outras entidades -, atendeu
plenamente as expectativas dos organizadores, na avaliação do
secretário-executivo da Sedet, Sílvio Carlos.
“Quando a sugestão nos chegou para promover este evento de forma
virtual, com intensa participação do Ceará, a Sedet abraçou de imediato a
ideia, pois é nossa estratégia diversiﬁcar nossa agropecuária e oferecer mais
oportunidades aos produtores cearenses”, observa Sílvio Carlos. “A
experiência foi tão positiva que nos animou a pensar em repetir outros
eventos com o mesmo formato”.

Governo do Ceará entrega certiﬁcados a empresas que mais
incluíram pessoas com deﬁciência
Nesta terça-feira (21), dia em que se comemora o Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deﬁciência, o Governo do Ceará por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e o Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho (IDT) entregou o certiﬁcado Empresa Completa,
Empresa que Inclui para empreendimentos das áreas da indústria, comércio e
serviço. A premiação teve por objetivo reconhecer as empresas que mais
inseriram pessoas com deﬁciência, através da rede de atendimento do
IDT/SINE, em 2020, e, com isso, disseminar a importância da inclusão do
segmento no âmbito do trabalho, reﬂetindo sobre essa temática e buscando
novos caminhos para enfrentar os desaﬁos. O evento foi realizado no Palácio
da Abolição e transmitido pelas redes sociais.
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

IDT/SINE: atendimento semanal registra mais de 15 mil
procura pelos serviços
Em uma semana, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE)
atendeu a 15.600 trabalhadores em suas unidades. O resultado reﬂete o ﬂuxo
do atendimento presencial e por canais remotos na segunda semana de
setembro. Obtido através da Base de Gestão do Ministério da Economia
(BGIMO) e de indicadores próprios do Instituto, os números expressam a grande
busca dos usuários do sistema pelos serviços disponibilizados pelo órgão,
como, cadastro, consulta de vagas, seguro-desemprego, orientação
proﬁssional e acesso ao microcrédito.
A demanda por proﬁssionais pelas empresas também é uma realidade
diária do órgão, que somente nas duas semanas de agosto registrou a captação
de 2.574 vagas de emprego em variadas funções. Para o período do ﬁnal do
ano, a expectativa do Instituto é captar cerca de 25 mil oportunidades,
considerando as vagas temporárias e efetivas, principalmente para os setores
de comércio e serviços, mantendo a mesma média realizada no ano anterior.
Em 2020, ainda num cenário restrito para o mercado por conta da pandemia,
foram ofertados 2.102 postos de empregos temporários no último
quadrimestre.
Com unidades de atendimento operando presencialmente em diversos
municípios do Estado, o IDT/SINE mantém o sistema de agendamento para
evitar aglomerações e oferecer mais conforto e segurança para a população.
Além da modalidade presencial, o IDT/SINE conta ainda com opções de
atendimento por canais digitais para garantir um amplo acesso aos serviços.
Além das redes sociais, chatbot e do portal www.idt.org.br, a comunicação
pelo telefone ainda se destaca como o principal canal utilizado pelo trabalhador.
Para tanto, o órgão conta com uma Central de Atendimento ao Cliente pelo
número 0800 591.0363, por onde é possível cadastrar ofertas de vagas e obter
informações diversas sobre as ações.
Fonte: IDT
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