
 Na tarde de terça-feira (02), em Roterdã, o secretário do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, Maia Junior, apresentou as oportunidades de negócios 
do Ceará durante uma palestra no Brazil Network Day (BND). O evento, que 
está na 17ª edição, é organizado pela Embaixada do Brasil na Holanda e faz 
parte da programação da Europort 2021.

Ceará participa do Brazil Network Day na Europort 2021

Fonte: Sedet
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 Abrindo a segunda semana em missão na Europa, o secretário do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Junior, se reuniu com 
investidores globais de diversos segmentos em Roterdã, na Holanda. O 
encontro, organizado pelo Porto de Roterdã, aconteceu na tarde dessa 
segunda-feira (01) durante visita guiada a uma parte do Porto em um 
catamarã.

Investidores do Porto de Roterdã conhecem as 
oportunidades do Ceará

Fonte: Sedet

 Nesta quarta-feira (03) 45 mil unidades de absorventes descartáveis 
serão doados pelo Sistema Sedet ao Projeto Deixa Fluir, que arrecada 
doações para combater a realidade da pobreza menstrual no nosso Estado. 
As doações foram alcançadas ao longo da semana passada, pelos 
colaboradores da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet) e de suas vinculadas, a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará 
(Adagri), a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), o 
Complexo do Pecém (CIPP), a Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), a 
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e o Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (IDT), durante a I Semana do Servidor no 
Sistema Sedet.

Sistema Sedet doa 45 mil unidades de absorventes 
descartáveis arrecadados durante a Semana do Servidor

Homem que se cuida vive mais.

Com essa mensagem a Sedet alerta e lembra que estamos 
no novembro azul, mês de combate ao câncer de próstata.

 O Complexo do Pecém (CIPP S/A) participa, a partir desta terça-feira 
(02), da 40° edição da Europort, feira que é referência no setor portuário, 
pois apresenta um quadro completo da indústria marítima. Todas as 
principais áreas do setor estarão representadas: construção naval, 
manutenção e reparação, propulsão, dragagem, navegação, eletrônica e 
serviços, entre outros.

Complexo do Pecém é apresentado para investidores 
europeus na Europort 2021

Fonte: Complexo do Pecém
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 Os criadores cearenses já têm um compromisso marcado com a 
sanidade do seu rebanho. A partir desta segunda-feira (01) iniciou-se a 
segunda etapa de Vacinação contra Febre Aftosa 2021. Segundo a Agência 
de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), responsável pela 
Campanha, até o dia 30 de novembro devem ser vacinados todos os animais 
com até 24 meses de idade.

 O mercado para exportação de frutos do mar nos 573 quilômetros do 
litoral cearense é reconhecida, mas a chegada de novos investidores e o 
interesse por outras espécies de pescados está trazendo dinamismo para o 
segmento. Se antes a lagosta e camarão predominavam nas vendas 
internacionais, é provável que em poucos anos o segmento atuns e afins 
também desempenhe papel importante.

Segunda etapa de vacinação contra Febre Aftosa no Ceará 
acontece durante todo esse mês

Parceria entre cearenses e espanhóis amplia potencial 
de exportação de atum

Secretário da Sedet apresenta Ceará Veloz em reuniões 
na Dinamarca

Seguindo a agenda de compromissos na Europa, na manhã de quinta-feira 
(04) o secretário da Sedet, Maia Júnior, e a executiva da Indústria, Roseane 
Medeiros, estiveram com o diretor das Indústrias de Energia da Federação 
das Indústrias da Dinamarca, Hans Peter Slente, com representantes da 
parceria público-privada “State of Green” e da Agência de Energia da 
Dinamarca.

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Ascom Adagri

Clique aqui e leia mais.

 Nesta quinta-feira (04) a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou a 
Mensagem encaminhada pelo Governo do Ceará, atendendo a uma demanda 
da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri). O projeto trata da 
regularização cadastral dos produtores agropecuários do Ceará junto a 
Agência, sem a lavratura do auto de infração e aplicação de penalidade.

Criadores poderão se regularizar junto a Adagri 
sem sofrer penalidades

Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.
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 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza assinaram nessa quinta-feira (4), o 
Termo de Cooperação Técnica para a criação do Núcleo de Inserção no 
Trabalho (NIT). O Projeto é uma realização das duas instituições, com a 
parceria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e 
da Faculdade CDL, visando promover a inclusão social de jovens de 14 a 24 
anos estudantes universitários ou com ensino médio concluído, através da 
educação profissional e do trabalho, em especial, por meio da intermediação 
para oportunidades de estágio.
 O NIT funcionará na Faculdade CDL e contará com estrutura física 
segura e acessível, além de uma equipe capacitada para o atendimento ao 
público, com foco prioritário na captação de oportunidades nas áreas do 
comércio e serviços e encaminhamento para vagas, incluindo o Aprendiz e 
Estágio. Os trabalhadores que buscarem pelos serviços do NIT também terão 
acesso à orientação profissional e apoio nos processos seletivos. 
 Para o presidente do IDT, Vladyson Viana, o projeto é uma opção a mais 
para os que estão à procura de uma colocação no mercado de trabalho da 
capital. “Nossa meta é ampliar parcerias para criar cada vez mais condições 
de inserção da população em vagas de emprego, principalmente, os grupos 
que historicamente encontram mais dificuldades de inclusão, como os 
postulantes ao primeiro emprego”, acrescenta Viana. 
 De acordo com os idealizadores, o Núcleo de Inserção no Trabalho 
também irá gerar indicadores capazes de dar suporte aos parceiros na 
criação de estratégias para a criação de soluções na área trabalho.

 De acordo com os dados da Base de Gestão do Ministério da Economia 
(BGIMO), o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine) captou 5.304 
vagas de emprego durante o mês de outubro, para funções diversificadas 
nas áreas do comércio, indústria, serviços, construção civil, entre outros. O 
órgão conta atualmente com 945 oportunidades disponíveis nesta 
sexta-feira (5), para o mercado de trabalho do Ceará. Fortaleza concentra o 
maior número de oportunidades, com 318 vagas abertas, sendo 82 para 
pessoas com deficiência. 

Como se candidatar 
Para acessar as vagas, os interessados podem agendar atendimento em 
qualquer uma das unidades da rede no Estado, ou ainda, utilizar o 
atendimento remoto por meio do portal empregabrasil.mte.gov.br ou do 
aplicativo SINE FÁCIL. Segundo o órgão, em decorrência da grande procura 
pelo serviço, todas as oportunidades estão sujeitas a alterações e podem ser 
preenchidas a qualquer momento.

Vagas temporárias
Com o aquecimento sazonal do mercado no final do ano, muitas 
oportunidades temporárias ainda estão sendo ofertadas na rede de 
atendimento. Atualmente, são cerca de 500 vagas para funções diversas, 
oferecidas majoritariamente nos setores de turismo, serviços e comércio 
varejista.  Entre as mais requisitadas estão vendedor interno, consultor de 
turismo, monitor de esportes e lazer, recreador, garçom, instrutor de 
brinquedos, camareiro, operador de caixa bilíngue e recepcionista bilíngue. 
Para concorrer às funções que requisitam outro idioma, o interessado deve 
ter o domínio do inglês, espanhol ou francês. 

Mais informações em www.idt.org.br ou através da Central de Atendimento 
ao Cliente no número 0800 591.0363. O serviço funciona de segunda a 
sexta-feira de 8 às 17h.

IDT e CDL de Fortaleza lançam Núcleo para Inserção 
no Trabalho

IDT/SINE encerra outubro com 5.304 vagas de 
emprego captadas

Fonte: IDT
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