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Porto do Pecém movimenta mais de 2,1 milhões de
toneladas em setembro e volta a bater recorde
Após fechar o último mês de agosto tendo superado, pela primeira vez
desde que foi inaugurado, a marca de 2 milhões de toneladas (t)
movimentadas num único mês, o Porto do Pecém voltou a fazer história ao
alcançar uma movimentação total de 2.190.896 t em setembro,
estabelecendo assim um novo recorde em seu balanço mensal. Na
comparação com o mesmo mês do ano passado, por exemplo, a
movimentação registrada em setembro deste ano avançou 77,3% no
terminal portuário cearense, que ﬁca localizado no litoral oeste do Estado.
Fonte: Complexo do Pecém
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Sedet participa de missão à Madri onde funciona a
primeira usina de Hidrogênio Verde do mundo
Com a retomada das viagens após um longo período de pandemia, uma
comitiva do Ceará, composta por integrantes do Governo do Estado (Sedet,
Complexo do Pecém, Semace), Federação das Indústrias (Fiec) e Universidade
Federal (UFC), viajou à Espanha para visitar projetos relacionados à cadeia de
Hidrogênio Verde.
O convite para essa missão foi da Neoenergia, empresa controlada pela
Iberdrola, que assinou recentemente um memorando de entendimento com
o Governo do Estado do Ceará para implantação de um projeto piloto de
transporte público movido a hidrogênio verde. “Esta sendo um momento
muito rico. Uma excelente oportunidade de aprofundar os conhecimentos
que serão de grande relevância na implantação do nosso Hub d H2V no
Ceará”, ressaltou a secretária executiva da Indústria da Sedet, Roseane
Medeiros.
Além de Roseane a comitiva é formada pelo presidente do Complexo do
Pecém, Danilo Serpa, Diretores do Complexo, Duna Uribe e Fábio Abreu,
Superintenente da Semace, Carlos Alberto Mendes , pelo Coordenador do
Núcleo de Energia da Fiec, Joaquim Rolim, Reitor da UFC, Cândido
Albuquerque, Pró-Reitor de Relações Internacionais e Institucionais da UFC,
Augusto Teixeira, entre outros. Pela Neoenergia estavam presentes o diretor
de Relações Institucionais, João Paulo Rodrigues, e a gerente Valdenia Barros
Reis. Todos foram recebidos por Roque Ibanez, diretor de Hidrogênio Verde
da Iberdrola, e por Andoni Diaz, diretor do projeto de Hidrogênio Verde
Fertiberia, em Puertollano, cidade industrial que ﬁca a 240 quilômetros de
Madri.
Incialmente visitaram o Centro Nacional do Hidrogênio, importante
centro de pesquisas ﬁnanciado pela União Europeia, e outros vários projetos
relativos ao tema. Um dos exemplo foi um veículo movido a célula de
combustível de Hidrogênio Verde, com previsão de autonomia de 600km com
uma carga de 5kg de H2V, e um tempo de recarga de apenas 5 min, bem
inferior ao veículo elétrico por exemplo.
Em seguida conheceram a unidade industrial em construção, localizada
na planta da Fertiberia, que será operada pela Iberdrola. A unidade terá na
etapa 1 uma potência total de 20MW para o eletrolisador e 35 MW para a
usina solar fotovoltaica que irá suprir a produção de H2V.
Fonte: Sedet

Proenergia debate o potencial do Ceará na geração
de energias renováveis
Com propósito de discutir inovações, políticas públicas e ambiência de
negócios no âmbito da cadeia de energias renováveis, foi aberta na manhã
desta quarta-feira (06), o Proenergia 2021. O evento que segue até
sexta-feira (08) já está na sua 3ª edição e é promovido pelo Sindicato das
Indústrias de Energia do Estado do Ceará (Sindienergia), Federação das
Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Governo do Ceará e parceiros.
Fonte: Sedet
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Secretário Maia Júnior recebe homenagem no
encerramento do Proenergia
O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia
Júnior, foi homenageado durante o encerramento do Prenergia 2021, que
ocorreu entre os dias 6 e 8 de outubro, na Fiec.
O Troféu "Jurandir Picanco" foi entregue ao secretário Maia Júnior pela
dedicação ao setor de energia e o desenvolvimento do Estado.
"Estou muito feliz e me sentindo muito honrado em receber o primeiro
troféu Jurandir Picanço. Meus agradecimentos ao Sindienergia e à Fiec pela
homenagem. E ressalto que não poderia ter uma escolha melhor para o nome
da principal comenda do setor de energia", disse Maia.
Fonte: Sedet

Sedet promove Rodade de Negócios como parte da
programação do Proenergia 2021
A agenda sobre energias renováveis, em parceria coma com a Fiec, está
aproximando fornecedores de tecnologia e potencias consumidores na
realização de negócios nos dias 08 e 09 outubro, em Fortaleza, como parte
da programação do Proenergia 2021.
“A ideia é reunir nesse encontro empresas que ofereçam soluções em
energia e que atendam as demandas das empresas e potenciais
consumidores“, observa Marta Campelo, coordenadora de atração de
investimentos da Sedet.
De acordo com Marta, 35 empresas participam do evento, realizado na
Federação das Indústriasdo Ceará (Fiec), com destaque para estados de São
Paulo, Maranhão, Pernambuco e Paraná – entre as quais a Equatorial, que
gera 22,5 mil empregos concentrados, principalmente, no Maranhão e Pará.
Há outros atores nesse novo e representativo mercado. Caso da Inﬁtech
Automação, que oferece soluções para minimizar perdas na distribuição de
energia. Temos tecnologia para reduzir em até 20 % as perdas na
distribuição,”, aﬁrma Jaime Alex, representante da empresa.
Há gigantes no setor que também estão atentos ao consumo de varejo
(ou domiciliar). “Temos capacidade para atender grandes demandas de
empresas em painéis solares e também atender um consumo residencial”,
relata Laércio Moreira, sócio da Maissol.
“Temos projetos que partem de 11 mil reais, com excelente qualidade,
para atender residências ou gerar energia para grandes empresas, sejam no
setor da indústria ou do comércio. Oferecemos soluções ao mercado”,
acrescenta Carlos Filho, gerente comercial da Maissol.
Na abertura do evento, o ministro das Minas e Energias, Bento
Albuquerque, aﬁrmou o Ceará vai receber R$ 12 bilhões em investimentos em
energias nos próximos oito anos. “Valor que pode até ser maior e
concentrado em energias limpas”, destaca Maia Júnior, titular da Sedet.
Fonte: Sedet

Ceará recebe sua primeira fábrica de leite em pó
A cadeia produtiva do leite ganhou mais um reforço na comercialização
do produto. Na manhã desta terça-feira (5), foi inaugurada, em Morada Nova,
a primeira fábrica no Ceará de leite em pó. A nova unidade da Betânia
Lácteos, que também produzirá leite condensado, foi construída em uma
área de 5 mil m² dentro do seu complexo industrial. Com a nova estrutura, a
empresa amplia sua capacidade de processamento de leite em 200 mil litros
por dia, chegando a 1,3 milhão diariamente. O investimento da empresa
neste novo projeto foi de R$ 70 milhões. O governador Camilo Santana
participou da inauguração e comentou a importância da novidade para o
mercado.
Fonte: Governo do Ceará
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Secretário Maia Júnior participa de encontro
promovido pela FCDL
O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia
Junior, foi um dos convidados do encontro com presidentes das Câmaras de
Dirigentes Lojistas dos muncípios cearenses, promovido pela Federação das
Câmaras (FDCL). O presidente da FCDL, Freitas Cordeiro, abriu a reunião e na
sequencia o titular da Sedet fez um breve relato sobre os últimos resultados do
PIB e do Caged. “Perdemos 42 mil postos de trabalho na pandemia mas a
previsão é terminar o ano de 2021 com saldo positivo de aproximandamente 13
mil postos”, ressaltou Maia Junior.
A reunião contou com mais de 100 convidados, alguns de forma presencial
e outros de forma virtual. O secretário executivo de Trabalho e
Empreendedorismo da Sedet, Kennedy Vasconcelos, e o presidente do IDT,
Vladyson Viana, apresentaram aos empresários do comércio as informações
sobre o Programa Mais Empregos. As ações do programa são coordenadas pela
Sedet, com o apoio do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).
Saiba mais
O programa Mais Empregos objetiva gerar emprego, renda e
oportunidades para os cearenses, além de reduzir o impacto socioeconômico
provocado pela pandemia da Covid-19. A expectativa é que sejam criados até 20
mil novos postos formais de trabalho. O investimento total para viabilizar o
programa é de R$ 66 milhões.
O Governo do Ceará PAGARÁ a metade de um salário-mínimo vigente, para
cada novo vínculo de emprego, gerado após 20 de julho de 2021, por um período
de até 180 dias e com limite de 100 empregos gerados por empresa. Além disso,
é necessário que a empresa mantenha os trabalhadores por mais 90 dias após o
término do benefício.
Saiba mais no link: maisempregos.ce.gov.br
Fonte: Sedet

536,3 mil acessaram os serviços do IDT/SINE
de janeiro a setembro
Segundo dados Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra do
Ministério da Economia (BGIMO), de janeiro a setembro deste ano, 536.392
trabalhadores procuraram o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
(IDT/SINE), em busca de atendimento pelo órgão. De acordo com o IDT, a
procura pelos serviços vem apresentando aumento na proporção em que a
retomada do crescimento econômico no Estado é sinalizada com a
recuperação de postos de trabalho. De acordo com o último Caged, em
agosto o Ceará registrou um saldo de 16.507 novos empregos. Para o
coordenador da intermediação de mão de obra, Rubens Rodrigues, o boom
de vagas temporárias geradas principalmente pelo comércio e turismo no
último semestre do ano também atrai os trabalhadores para as unidades,
gerando mais acessos.
“Os números alcançados evidenciam uma melhoria signiﬁcativa dos
resultados em 2021, que podemos atribuir ao avanço da cobertura vacinal e
a reação positiva do mercado diante da reabertura das atividades
econômicas, pelo arrefecimento da pandemia”, ressalta Rodrigues.
Contabilizados também através de métricas desenvolvidas pelo próprio
Instituto, os números do atendimento demonstram que a procura pelas
vagas de emprego lidera a lista de acessos entre os que procuram o órgão.
Somente em setembro, 21.376 pessoas foram encaminhadas para alguma
das oportunidades disponibilizadas pela rede IDT/SINE. Em nível setorial,
Fortaleza concentra a maior procura pelos serviços, seguida por Sobral,
Juazeiro, Pecém, Maracanaú e Horizonte.
Fonte: IDT

Janeiro a setembro: 46.289 vagas captadas pela
rede IDT/SINE
De janeiro a setembro de 2021, a rede de atendimento do IDT/SINE
registrou 46.289 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. De acordo com o órgão, a
oferta de vagas temporárias continua impulsionando a demanda nas
unidades de atendimento. Atualmente são 1.465 vagas temporárias e
efetivas disponíveis para diversas funções nas unidades no Estado. Para
acessar as oportunidades, basta clicar na opção “consulte as vagas
disponíveis” no portal www.idt.org.br, ou ainda, agendar o atendimento
presencial. Os interessados nos serviços também têm a opção de acessá-los
por meio do aplicativo SINE FÁCIL ou pelo telegram do Instituto em
idtoﬁcialbot.
Para auxiliar o trabalhador que está em busca de uma colocação no
mercado, o IDT/SINE disponibiliza palestras de orientação com dicas sobre
entrevista nos processos seletivos, elaboração de currículo e competências
pessoais e proﬁssionais.
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.
Segundo o órgão, todas as ações objetivam a otimização do
atendimento prestado à sociedade cearense.
Fonte: IDT
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