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Sistema Sedet marca presença no 
primeiro dia do Ceará Global

 O secretário do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, Maia Júnior,  
participou, na noite de terça-feira (25), do 
painel “Ceará Veloz” na quarta edição do 
evento Ceará Global. O bate-papo também 
contou com a presença do conselheiro do 
HapVida, Geraldo Luciano, e foi mediado 
pelo jornalista Marcos Tardin. 
 O secretário da Sedet ressaltou a 
importância das iniciativas previstas pelo 
Programa Ceará Veloz, com foco na redução 
das desigualdades sociais. “Temos 
importantes avanços na educação, 
infraestrutura e gestão pública. E o Ceará 
Veloz vem para mostrar que o Estado está 
preparado para receber o investidores, ou 
seja, que o Ceará é um bom lugar para se 
investir”, afirmou Maia Júnior. 
 O evento teve início na terça-feira (25) 
pela manhã, e na abertura contou com a 
participação do presidente da Agência de 
Desenvolvimento do Estado do Ceará 
(Adece), Eduardo Neves, representando o 
Governo do Ceará. Eduardo destacou a 
importância da conexão entre governo, 
entidades de classe, iniciativa privada e 
academia. Ressaltou ainda o momento 
favorável para a internacionalização do 
Estado com a trinca de hubs. "O Estado do 
Ceará está dotado hoje de infraestrutura 
capaz de dar condições para que possamos 
acessar o mercado internacional, tanto da 
forma aérea, quanto pelos portos e também 
pelo hub.
 Logo após a abertura,  o secretário 
executivo de Comércio, Serviços e Inovação, 
Júlio Cavalcante, participou do painel “Os 
Clusters da Economia da Inovação do Ceará”.  
Em seguida a presidente da Junta Comercial 
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Fique por dentro das 
medidas adotadas pelo 
Governo do Estado do 
Ceará, desde que foi 

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.

do Estado do Ceará (Jucec), Carolina Monteiro, marcou presença no painel 
“Uma Radiografia do Investimento Estrangeiro no Ceará”, juntamente com o 
analista da Apex Brasil Nordeste, Sérgio Ferreira, com mediação do 
vice-presidente da Câmara Brasil Portugal/CE, Rômulo Alexandre Soares.  
 No painel, Carolina ressaltou o que tem sido feito para a atração de 
investimento estrangeiro ao Estado e como a Jucec auxiliou no processo. “O 
Governo do Estado do Ceará teve uma visão muito oportuna e fez isso com os 
hubs - aéreos, marítimo e tecnológico -, o que foi fundamental para atrair 
investimentos estrangeiros. Além disso, conseguimos, nos últimos 4 anos, 
mudar a visão cartorial da Junta Comercial e torná-la um agente de 
desenvolvimento econômico, pois a Autarquia é a porta de entrada para 
instalação das empresas estrangeiras, sendo necessário ter um ambiente de 
negócios favorável à atração de investimentos. Hoje, é possível formalizar uma 
empresa de baixo risco em 36 horas, de forma 100% digital”, completou.

Clique aqui para ler a notícia completa.

https://integrasus.saude.ce.gov.br/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/04/01/acesse-os-decretos-estaduais-publicados-durante-a-pandemia/
https://www.sedet.ce.gov.br/
https://www.adagri.ce.gov.br/
https://www.adece.ce.gov.br/
https://www.codece.ce.gov.br/
https://www.complexodopecem.com.br/
https://www.jucec.ce.gov.br/
https://www.zpeceara.ce.gov.br/
http://www.idt.org.br/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/08/26/sistema-sedet-marca-presenca-no-primeiro-dia-do-ceara-global/


 Em transmissão ao vivo nas redes sociais na sexta-feira (21), o 
governador do Ceará, Camilo Santana, divulgou as diretrizes do novo 
decreto estadual, que entrou em vigor na última segunda-feira (24). De 
acordo com o dispositivo, todas as cidades cearenses devem permanecer na 
fase do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e 
Comportamentais em que se encontram no momento. A decisão foi 
anunciada pelo governador após decisão do Comitê Científico criado para 
discutir ações voltadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no 
Ceará. No vídeo, o governador aproveitou para exaltar os números positivos 
da economia cearense, os melhores do Nordeste ao gerar 5.727 empregos 
celetistas no Ceará, em julho de 2020.

Contágio cai e plano de retomada da economia 
prossegue; Ceará tem melhor saldo de empregos 

do Nordeste

Confira a classificação atual dos municípios cearenses 
no plano de retomada da economia

 O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), órgão 
vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), atualizou o mapa 
da classificação dos municípios quanto às fases do plano de retomada da 
economia cearense de acordo com o Decreto Estadual nº 33.722, publicado 
em 22/08 no Diário Oficial. O Decreto prorrogou o isolamento social no 
Ceará, renovando a política de regionalização das medidas, assim como 
dando outras providências.
 Para maiores detalhes sobre em que fase se encontra determinado 
município do Estado do Ceará, acesse o mapa elaborado pelo Ipece, que 
possibilita o cidadão e os gestores consultarem geograficamente em que 
fase do plano de abertura estão atualmente o seu município. Já o decreto 
estadual 33.709 traz informações de quais atividades podem ser reabertas, 
segundo cada fase do plano de retomada da economia cearense. O mapa foi 
elaborado pelos analistas de Políticas Públicas Cleyber Nascimento de 
Medeiros e Alexsandre Lira Cavalcante.

Clique aqui e acesse o mapa Fases do Plano de Retomada Responsável das 
Atividades Econômicas e Comportamentais Segundo Municípios Cearenses.

Clique aqui e acesse o Decreto 33.722, de 22 de agosto de 2020. 

 Uma empresa paulista, que oferece soluções bancárias aos mercados 
nacional e internacional, decidiu abrir uma unidade em Fortaleza. É que o 
Ceará vem chamando atenção do mercado nos quesitos capital humano e 
educação, com  mão de obra qualificada. A unidade de Fortaleza conta com 
150 posições e até agora foram contratados 78 pessoas, entre 
desenvolvedores, programadores e analistas.
 “Sabemos que os cearenses são muito disputados pelo mercado 
quando se formam no ITA e IME, e também temos a informação que há 
muitos cursos de informática no Estado bem conceituados pelo MEC. Nós 
viemos para aproveitar essa mão de obra direto da fonte e que está ficando 
cada vez mais escassa no mercado de São Paulo,” ressaltou Rener Menezes, 
sócio fundador e CTO do FitBank.
 O salário dos funcionários do Ceará será igual ao dos colaboradores 
que ocupam a mesma função na unidade de São Paulo. A empresa já está 
funcionando em Fortaleza desde dezembro de 2019. A unidade de 
Fortaleza conta com 150 posições e até agora foram contratados 78 
pessoas, entre desenvolvedores, programadores e analistas.
 Os sócios do FitBank também já pensam na interiorização da empresa. 
Recentemente eles visitaram o Campus da UFC de Quixadá que possui 5 
cursos de computação.  Para o secretário executivo de Comércio e Serviços 
e Inovação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet), Júlio Cavalcante, a interiorização do Ensino Superior e 
Profissionalizante no Ceará, somado a ampla conectividade em Internet de 
alta velocidade do Cinturão Digital ligado aos Cabos Submarinos, traz uma 
oportunidade única de geração de excelentes oportunidades de emprego e 
empreendedorismo, associadas a esta Economia do Conhecimento, cujo 
carro chefe é o Setor de Tecnologia de Informação e Comunicação.
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 A Secretária do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) 
retomou as atividades presenciais nesta segunda-feira, 24 de agosto. Após 
5 meses de intenso trabalho remoto, o retorno presencial acontece de 
forma gradual na instituição. Nesse momento, apenas 3O% dos 
colaboradores estão retonando ao ambiente físico da instituição.  O 
trabalho presencial acontece das 8h às 13h. No restante do expediente, até 
às 17h, o trabalho será remoto.
 Na manha de segunda-feira, os colaboradores foram recebidos em um 
ambiente adaptado que segue o protocolo geral de segurança para a 
retomada da economia cearense. Totens e dispensers com álcool gel foram 
instalados nos dois andares da Sedet, além de diversos adesivos que 
lembram a todo momento o distanciamento social necessário. São medidas 
sanitárias para reduzir os riscos de contaminação da Covid-19 e assim 
resguardar a saúde dos colaboradores. 
 Para auxiliar os nossos servidores e colaboradores nesse retorno, a 
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna da Sedet elaborou 
uma Cartilha Ilustrativa disponível para download na Intranet.

Empresa de tecnologia abre unidade no Ceará e deve 
contratar, inicialmente, 150 pessoas  

A empresa, com sede em São Paulo, decidiu abrir uma unidade 
no Ceará de olho nos profissionais do mercado

Fonte: Ipece

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Servidores e colaboradores da Sedet retornam ao 
trabalho presencial após 5 meses em homeoffice

Nesse primeiro momento, a escala está reduzido e conta com 
cerca de 30% do quadro de colaboradores

Clique aqui para ler a notícia completa.

Fonte: Governo do Ceará

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/08/24/empresa-de-tecnologia-abre-unidade-no-ceara-e-deve-contratar-inicialmente-150-pessoas/
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https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2020/08/Mapa_Decreto_33722_Ipece_220820.pdf
https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2020/08/Decreto_33722_220820.pdf


 Já estão a caminho dos Estados Unidos as  primeiras  pás eólicas 
produzidas, na área industrial do Complexo do Pecém, pela Aeris sob 
encomenda da alemã Nordex. Dezoito pás tiveram o embarque finalizado no 
último fim de semana, após alguns dias de intensa operação no pátio de 
armazenagem e no Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT) do Porto do 
Pecém.
 Cada uma dessas gigantes mede 72,4 metros de comprimento e pesa 
22,9 toneladas, dimensões que impressionaram os trabalhadores 
portuários do Pecém. Hoje uma área no pátio do porto cearense é exclusiva 
para a armazenagem das pás eólicas produzidas no Complexo do Pecém.
 “Estamos buscando consolidar o Complexo do Pecém como referência 
para todo o segmento de energias renováveis, portanto, ter uma grande 
fabricante como a Aeris em nossa área industrial produzindo para os 
grandes  players  do cenário internacional como a Nordex, que inicia este 
projeto conosco, é gratificante e ao mesmo tempo desafiador”, afirma Duna 
Uribe – Diretora Executiva Comercial do Complexo do Pecém.
 No terminal portuário do Pecém são embarcadas hoje pás de até 74 
metros de extensão em navios que costumeiramente carregam entre 15 e 
90 pás por viagem. O navio BBC  Russia  desatracou  do Pecém  no  último 
sábado (22) em direção ao Porto de Duluth, em Minnesota nos Estados 
Unidos, onde deve chegar no dia 06 do próximo mês.

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Novo modelo de pá eólica é embarcado no 
Porto do Pecém

 A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), órgão 
vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará 
(Sedet), realizou uma fiscalização do processo de destruição dos restos da 
cultura do algodão no município de Paromoti, região Norte do Estado.
 A ação, coordenada pelo fiscal agropecuário Rildenio Renato 
Cavalcante,  aconteceu no último dia 20 em cumprimento a Portaria n° 022, 
de 27 de Fevereiro de 2020, que estabelece medidas fitossanitárias para 
prevenção e o controle da praga bicudo-do-algodoeiro e fixa critérios para 
o cultivo de algodão no estado do Ceará. 
 Os fiscais repassaram informações sobre as principais diretrizes 
contidas na portaria como: cadastramento das áreas de algodão (Unidades 
de Produção – UP) na Adagri, medidas de controle do bicudo do algodoeiro, 
eliminação de plantas tiguera e dos restos culturais ao final da colheita, e 
vazio sanitário.
 Após a fiscalização, a equipe da Adagri se reuniu com representantes 
da Secretaria de Agricultura do Município, da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) e do Sindicato Rural local, 
com o intuito de divulgar e discutir a portaria.

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), 
através da Secretaria Executiva do Agronegócio (SAN), realiza nesta 
quinta-feira (27) a segunda edição da Live sobre a Cafeicultura no Maciço 
de Baturité. O encontro virtual acontecerá as 10 horas, no endereço 
https://bit.ly/2Xc1ryY. A frente da SAN, o secretário executivo Silvio Carlos 
Ribeiro fará a abertura da Live, que terá como tema a “Produção de Café no 
Maciço de Baturité: Potencial Produtivo e Econômico, Desafios e 
Perspectivas". 
 O assessor Técnico da Sedet, Henrique Freitas, mediará o encontro, 
que nesta edição terá como convidados: o diretor Geral IFCE Campus 
Baturité, Prof. Lourival Soares; o produtor de Cafés Especiais da Serra de 
Baturité, no Sítio Bem-te-vi, em Mulungú, Sérgio Patrício e o presidente da 
Afloracafe, Frederico Yan. 
 A Restruturação e Agregação de Valor da Cafeicultura no Maciço do 
Baturité é um dos planos de ação da Secretaria Executiva do Agronegócio 
(SAN). Segundo a assessora técnica da Sedet, Jeanne Cavalcanti,  o objetivo 
do Plano é identificar o potencial da cafeicultura na região do Maciço do 
Baturité, obter a indicação geográfica e promover essa atividade como um 
patrimônio histórico, cultural, social e econômico no Ceará.
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Cearaprev passa a funcionar no prédio 
da Junta Comercial    

Sedet realiza segunda edição da Live sobre a 
Cafeicultura na região do Maciço de Baturité

 A demanda internacional por frutas produzidas no Ceará apresenta 
crescimento significativo. As vendas de melão, principal produto do 
segmento voltado ao mercado exterior, por exemplo, cresceu de US$ 6 
milhões para US$ 14 milhões, quando comparados o primeiro semestre de 
2019 com igual período deste ano. E a expectativa dos produtores de melão 
é concluir 2020 com um incremento superior a 10%, superando as 
adversidades da pandemia da Covid-19, que criou incertezas no setor.
 “A maior produtora de melão no Ceará (Agrícola Famosa), que estava 
exportando 150 contêineres de frutas por semana, teve um incremento 
nos últimos dias de 67%”, observa Sílvio Carlos, secretário executivo do 
Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet). “O mercado internacional está se normalizando para nossas frutas 
e está voltando com um dinamismo surpreendente ante as expectativas 
iniciais dos produtores em relação a Covid 19”, afirma.
 O presidente do conselho de administração da Itaueira, com unidades 
no Ceará e outros três estados nordestinos, lembra que “no início do ano, os 
produtores estavam cautelosos em ampliar área cultivada; até o tráfego de 
frutas estava difícil por causa das exigências fitossanitárias de cada região. 
Mas a realidade é que, seja no mercado nacional ou internacional, as 
pessoas precisam continuar se alimentando com produtos de qualidade”.
 “As encomendas da Europa nos últimos dias foram positivamente 
surpreendentes. Os pedidos estão sendo realmente maiores que a nossa 
programação de cultivo”, relata Luiz Barcelos, que tem cerca de 9 mil 
hectares cultivados – metade deles no Ceará, parte no Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Piauí.

Compras internacionais de frutas cearenses crescem 
acima da expectativa dos produtores

 A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), autarquia vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e a Fundação de 
Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev), vinculada à Secretaria 
do Planejamento e Gestão, passaram a dividir o mesmo espaço físico, em 
julho, com a mudança da sede da Fundação para o prédio da Jucec.
 Constituída pela Lei Complementar N.º 184, de 21 de novembro de 
2018, a Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev), 
está sendo implantada de forma progressiva. Uma das etapas da 
implantação é a nova sede que oferece aos beneficiários um ambiente 
agradável, confortável, e de qualidade. A mudança se deu ainda em julho, 
aproveitando o regime de teletrabalho, para que o retorno das atividades 
presenciais já ocorresse no local mais estratégico para os beneficiários.

Clique aqui para ler a reportagem completa. 
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Adagri realiza fiscalização de prevenção da praga do 
Bicudo-do-Algodoeiro em Paromoti

 A parceria entre a Zona de Processamento de Exportação do Ceará – 
ZPE Ceará, e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE), promoverá o 
intercâmbio de informações sobre planejamento estratégico, 
desenvolvimento institucional, promoção de cursos para os colaboradores 
da ZPE, além do compartilhamento de banco de dados. O Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT n° 05/2020) foi assinado pelo diretor presidente 
da ZPE Ceará, Mário Lima, e o presidente do TCE CE, Valdomiro Távora, e tem 
duração de 24 meses.
 “Temos certeza que essa parceria vai trazer mais eficiência e 
efetividade ao modelo de gestão adotado pela ZPE Ceará. Somos uma 
empresa de economia mista, subsidiária do Complexo do Pecém, onde 
nosso maior acionista permanece sendo o Governo do Ceará, então, temos 
o compromisso de prezar por uma administração transparente, organizada 
e sempre visando o desenvolvimento do Estado e melhora na qualidade de 
vida dos cidadãos cearenses”, destaca o diretor de Governança da ZPE, 
Roberto de Castro.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

ZPE Ceará celebra acordo de cooperação com o TCE
Saldo positivo é resultado da expansão do emprego 

principalmente nos setores da construção civil e indústria

O Observatório Jucec, publicação diária da Junta 
Comercial do Estado do Ceará, autarquia vinculada à 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 
divulgou dados dos serviços prestados na segunda-feira 

(24/08). O Observatório apresenta o quantitativo de 
processos e livros analisados, atendimentos realizados 
pelo Fale Jucec certidões emitidas e o total de abertura 

de empresas no dia. A publicação está disponível nas 
redes sociais e site da Autarquia.
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Clique aqui para ler a reportagem completa.
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 Mais de 500 empreendedores e empresários finalizaram o curso  
“Como Vender Para a Administração Pública”, na modalidade EaD, 
promovido pela Escola de Gestão Pública (EGPCE) em parceria com as 
Secretarias do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e do 
Planejamento e Gestão (Seplag). A capacitação aconteceu entre 27 de julho 
e 15 de agosto, com a carga horária de 20 horas. O objetivo era incentivar a 
participação dos pequenos negócios no Programa de Compras 
Governamentais do Estado do Ceará. 
 Empreendedores de todo o Brasil, interessados na temática, puderam 
participar do curso totalmente gratuito. Essa primeira turma contou com 
546 cursistas aprovados. Um deles é Richard Anderson, 
microempreendedor individual e que agora deve passar a oferecer seus 
serviços para o Estado. Richard afirma que se surpreendeu com o conteúdo 
do curso e elogiou abordagem de fácil entendimento. “Acreditava que era 
mais difícil ser um forncedor do Governo e com curso vi que é simples. Essa 
capacitação gerou uma oportunidade pra mim. Super indico aos outros 
empreendedores e empresários”, avaliou.  
 Devido à grande adesão ao Curso e à boa avaliação dos participantes,  
Sedet, Seplag e EGPCE estão programando uma nova edição do Curso 
“Como Vender Para a Administração Pública”, para ocorrer ainda em 2020. 

 Entre os dias 2 de março a 14 de agosto, o IDT/SINE atendeu 200.285 
trabalhadores em sua rede de atendimento, de acordo com os dados da 
Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra, do Ministério da 
Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do IDT/SINE. O resultado 
revela um aumento de 11% no número de atendimentos, considerando a 
média das últimas semanas.
 Ressalta-se ainda que, com o avanço do plano de retomada das 
atividades econômicas no estado, no dia 17 de agosto, mais duas unidades 
do IDT/SINE no Ceará reabriram as portas, em Iguatu e Tianguá, e nessa 
segunda (24/8), também retomaram as Unidades de Quixadá e Benfica.
 Dessa forma, o IDT/SINE conta agora com quatorze postos operando 
em atendimento presencial, que são as Unidades de Fortaleza (Centro, 
Benfica e Papicu), Maracanaú, Eusébio, Horizonte, Pecém, Iguatu, Itapipoca, 
Crateús, Quixadá, Tianguá e Aracati. Até a normalização das atividades, 
além do sistema de agendamento, para evitar aglomerações, o órgão 
mantém outras medidas de protocolo de segurança, como o uso obrigatório 
de máscara, o distanciamento mínimo e a aferição da temperatura ao entrar 
no ambiente. 
 Para os atendimentos remotos, os canais de comunicação estão 
disponíveis através de e-mail, aplicativos chatboot e WhatsApp, dos portais 
www.idt.org.br e gov.br/trabalho e de sua página no facebook e instagram. 
A comunicação pelo telefone também é possível e destaca-se como o 
principal canal utilizado pelo trabalhador nesse período. Os interessados 
podem ligar para o 0800 591.0363 ou para as Unidades do IDT/SINE –  os 
telefones estão disponíveis em www.idt.org.br.

 De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação de 
Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, entre os dias 2 de março 
a 14 de agosto, a rede de atendimento do IDT/SINE respondeu pela 
captação de 14.353 vagas nas empresas clientes desta rede. 
 Nesse contexto, destaca-se a captação média de mil vagas por 
semana, nos últimos períodos, que refletem o momento de retomada da 
economia, com base no Plano implantado pelo Governo do Estado do Ceará. 
 Para facilitar o acesso aos serviços pelas empresas clientes, o IDT 
colocou à disposição a prestação de serviços por meio de plataformas 
digitais, como os portais www.idt.org.br e o gov.br/trabalho, afora outras 
iniciativas que estão sendo realizados remotamente, por meio de 
atendimento telefônico.
 As visitas às empresas para a captação de vagas estão sendo 
retomadas gradualmente, de acordo com o plano de retomada da economia 
no estado, e mantendo os protocolos básicos de segurança para prevenção 
contra a disseminação da Covid-19.

 Focado em ampliar suas ações de inclusão social pelo trabalho, no 
cumprimento de metas pactuadas com a SEDET, o Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE) está realizando entendimentos 
com outras Setoriais do governo do estado e empresas. A ideia é criar um 
fluxo de trabalho no âmbito da coordenação de Intermediação de Mão de 
Obra (IMO) que possibilite o encaminhamento de egressos do sistema 
prisional e de medidas socioeducativas a oportunidades de emprego.
 Pra isso, o IDT já conta com algumas ações em fase avançada de 
negociação, como a reunião na Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e 
Egresso (CISPE), da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), no 
último dia 4 de agosto, com a coordenadora Cristiane Gadelha. Com esse 
mesmo propósito, o IDT/SINE promoveu um encontro na manhã desta 
quarta-feira (26), em Limoeiro do Norte, onde reuniu empreendimentos da 
região para tratar sobre a inserção social de egressos, além de orientar 
sobre o processo de digitalização dos serviços Seguro Desemprego e CTPS 
digital.
 Para o coordenador da IMO, Rubens Rodrigues, o trabalho com o os 
egressos do sistema penal é uma iniciativa de ressocialização que 
ultrapassa os muros da intermediação convencional de trabalhadores pelo 
sistema público de emprego, ampliando o valor social e humano do 
trabalho.

Ceará gera 5,7 mil empregos em julho e registra maior 
saldo do Nordeste

Saldo positivo é resultado da expansão do emprego 
principalmente nos setores da construção civil e indústria

Inclusão no trabalho:
Parcerias para a ressocialização de egressos do 

sistema penal

Curso EAD “Como vender para a administração 
pública” abre novas possibilidades para empresários
Sedet, Seplag e EGPCE já programam uma nova turma do 

curso ainda em 2020

 Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), divulgados na última sexta-feira (21) pelo Ministério da 
Economia, revelam a geração de 5.727 empregos celetistas no Ceará, em 
julho de 2020. O dado destaca-se como o maior saldo do Nordeste, para o 
período, seguido dos estados do Maranhão (4.919) e Pernambuco (4.624), 
resultado das 25.702 admissões e 19.975 demissões realizadas em todo o 
Estado.
 O comportamento foi proveniente da expansão do emprego 
principalmente nos setores da construção civil (2.642) e indústria (2.103), 
mas o comércio (871) e a agropecuária (580) também registraram saldos 
positivos. Somente o setor de serviços apresentou uma redução de 469 
postos de trabalho.
 De acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, Maia Júnior, esse é um resultado extraordinário diante do 
cenário de pandemia que vivemos. “Os dados são resultado do acerto das 
medidas importantes que o governador Camilo Santana vem gerenciando 
nesse período de pandemia. Estamos cuidando da saúde, em primeiro 
lugar, sem esquecer da economia, garantindo emprego aos cearenses”.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Fonte: Sedet e IDT
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Fonte: IDT
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Clique aqui para ler a reportagem completa.

IDT/SINE supera 200 mil atendimentos realizados

Mais De 14 Mil Vagas Captadas Pelo IDT/SINE
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Clique aqui para ler a reportagem completa.

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/08/25/curso-ead-como-vender-para-a-administracao-publica-abre-novas-possibilidades-para-empresarios/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/08/21/ceara-gera-57-mil-empregos-em-julho-e-registra-maior-saldo-do-nordeste/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/08/26/inclusao-no-trabalho-idt-e-sap-firmam-parcerias-para-a-ressocializacao-de-egressos-do-sistema-penal/
http://www.idt.org.br/
http://www.idt.org.br/
http://www.idt.org.br/
https://gov.br/trabalho
https://gov.br/trabalho


MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Com apoio do Governo, Fiocruz inicia atividades de centro 
de testagens no Polo de Saúde do Eusébio.

Governador se reúne com ministro da Saúde e apresenta 
ações do Ceará na área.

Centec oferece 245 vagas em cursos remotos gratuitos.

Intensificadas ações de fiscalização e conscientização sobre 
o uso de máscaras de proteção.

https://www.ceara.gov.br/2020/08/26/centec-oferece-245-vagas-em-cursos-remotos-gratuitos/
https://www.ceara.gov.br/2020/08/24/governador-se-reune-com-ministro-da-saude-e-apresenta-acoes-do-ceara-na-area/
https://www.ceara.gov.br/2020/08/24/intensificadas-acoes-de-fiscalizacao-e-conscientizacao-sobre-o-uso-de-mascaras-de-protecao/
https://www.ceara.gov.br/2020/08/24/com-apoio-do-governo-fiocruz-inicia-atividades-de-centro-de-testagens-no-polo-de-saude-do-eusebio/
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