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Ampliação de indústria calçadista gera 1.400 empregos
em Brejo Santo
A Região do Cariri acaba de ganhar mais oportunidades de emprego e
renda para a população local. Na manhã desta sexta-feira (03), o governador
Camilo Santana inaugurou, no município de Brejo Santo, um galpão industrial
ﬁnalizando a segunda etapa da Dilly Nordeste Indústria de Calçados.
Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Adece conquista 1º lugar no Ranking de Transparência
Ativa das empresas públicas e sociedade
de economia mista
Avaliação faz parte da 1ª edição do Ranking de Transparência do Estado,
que visa medir o nível de transparência das informações disponibilizadas aos
cidadãos pelos órgãos, entidades e empresas públicas de sociedade de
economia mista.
Fonte: Adece

Clique aqui e leia mais.

Projeto da Uece sobre Hidrogênio Verde é aprovado
em edital da Funcap
Projeto pioneiro na Universidade Estadual do Ceará (Uece), intitulado
“Sistema de Geração de Hidrogênio Verde a Partir de Energia Eólica Oﬀ-Grid
com Reuso de Eﬂuentes Industriais”, foi contemplado com apoio ﬁnanceiro
da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico
(Funcap) através do edital 06/2021 – Funcap Energias Renováveis.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Campanha contra Febre Aftosa é prorrogada até
dia 24 de dezembro
A segunda etapa da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa no
Ceará foi prorrogada até o próximo dia 24 de dezembro. A ampliação do
prazo foi motivada pela falta de vacina nas revendas de alguns municípios,
segundo o coordenador do Programa de Erradicação e Prevenção da Febre
Aftosa da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), Joaquim
Barros. Nesta etapa, apenas o bovinos e bubalinos com até 24 meses devem
ser vacinados.
Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

Adagri abre inscrições para o I Workshop de Fiscalização de
Agrotóxicos, Destinação Sustentável de suas Embalagens
Vazias, Pesquisa e Inovações
A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), promove
entre os dias 16 e 17 de dezembro o I Workshop de Fiscalização de
Agrotóxicos, Destinação Sustentável de suas Embalagens Vazias, Pesquisa e
Inovações. O evento acontece de forma on-line, na plataforma do Zoom, com
carga horária de 16 horas.
Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

Ceará tem mais de 7,5 mil vagas de trabalho criadas,
em outubro
O Ceará encerrou o mês de outubro com a criação de 7.576 postos de
trabalho, de acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Previdência,
divulgados nesta terça-feira (30/11). Os dados são provenientes da relação
entre o número de contratações com carteira assinada (43.332), que superou
o de demissões (35.756).
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

PNAD: pesquisa aponta queda da taxa de
desemprego no Ceará
A taxa de desemprego no Ceará caiu para 12,4% da força de trabalho no
trimestre móvel de julho a setembro de 2021. O resultado foi puxado
especialmente pelo aumento do número de assalariados com e sem carteira
de trabalho assinada se comparado ao trimestre anterior, de abril a junho. As
informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADc), do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), foram
divulgadas hoje (30/11).
Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.
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