
 Com 1.911 hectares, o Setor 2 da Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE), do Complexo do Pecém, foi inaugurado na manhã desta terça-feira (16). 
O investimento do Governo do Ceará foi de R$ 13 milhões na preparação do 
espaço com vias de acesso e secundárias pavimentadas, infraestrutura de 
transmissão de energia elétrica, iluminação, fibra ótica e circuito fechado de 
televisão. O espaço deverá receber plantas industriais de produção de 
hidrogênio verde, entre outros empreendimentos.

Com Setor 2 inaugurado pelo Governo do Ceará, ZPE ganha 
em flexibilização e logística

Governo do Ceará
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Blitz reforça a importância da exigência da Guia de 
Trânsito Interna de Vegetais (GTIV)

 Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do Estado do 
Maranhão, uma comitiva de empresários esteve no Ceará para conhecer 
programas de desenvolvimento e propor diretrizes estratégicas que 
desenvolvam as oportunidades de negócios e prospecção de parcerias 
regionais.

Empresários do Maranhão visitam a Sedet para conhecer 
programas de desenvolvimento no Estado

Fonte: Sedet
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 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada a 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (Sedet) vem 
realizando ações em todo o Ceará que reforçam junto aos transpotadores a 
importância da Guia de Trânsito Interna de Vegetais (GTIV), atualmente 
sendo exigida para o trânsito da cultura da banana. Nesta quarta-feira (17), 
fiscais agropecuários dos Núcleos Locais da Adagri (NL), nos municípios de 
Brejo Santo e Mauriti, realizaram blitz na CE-293, principal via acesso a Ceasa 
Cariri, com esse objetivo.

Fonte: Sedet
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 O Governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do 
Estado do Ceará (Adece), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), quer firmar parcerias com as prefeituras 
municipais cearenses com o objetivo de expandir a capacidade de 
atendimento à população do Programa de Microcrédito Produtivo (Ceará 
Credi). Até o fim do mês de novembro um edital deve ser lançado.

Ceará Credi: Governo do Ceará fará parcerias com 
prefeituras para expandir atendimento

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

 Nas duas primeiras semanas de novembro, o Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho já registrou a inserção de 1.401 trabalhadores 
no mercado de trabalho. As informações são da Base de Gestão da 
Intermediação de Mão de Obra (BGIMO) do Ministério da Economia. O número 
representa um aumento de 45% em relação ao mesmo período no ano de 
2020. 
 O resultado é fruto das parcerias que o IDT firmou ao longo do ano com 
diversas empresas, efetuando visitas e também mediando os processos 
seletivos. Além disso, a comunicação com a população, por meio das 
plataformas digitais, como o nosso portal www.idt.org.br, fortalece a 
interação com o trabalhador e esclarece as informações acerca dos serviços 
e oportunidades. 

Como se candidatar

 Atualmente, o IDT possui 1.165 oportunidades disponíveis em todo o 
Estado. Para acessar as vagas, os interessados podem agendar atendimento 
em qualquer uma das unidades da rede no Estado, ou ainda, utilizar a opção 
remota 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. 
 Além da opção de busca de vagas de emprego, o IDT/SINE também 
habilita trabalhadores para o recebimento do seguro-desemprego e corrige 
pendências na concessão do benefício, de acordo com a legislação 
pertinente. Os que buscam orientação profissional e microcrédito através do 
programa Ceará Credi também têm acesso às ações nas unidades.
 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/SINE insere 1,4 mil trabalhadores em novembro

Fonte: IDT
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