
 O Governo do Ceará, em parceria com Federação das Indústrias do Ceará 
(Fiec), Universidade Federal do Ceará (UFC) e Complexo do Pecém (CIPP S/A), 
lançou na manhã dessa sexta-feira (19), o HUB do Hidrogênio Verde. Durante 
o evento, o governador Camilo Santana apresentou o potencial do Estado em 
se tornar um fornecedor global desse tipo de combustível, contribuindo para 
a redução dos níveis de CO2.
 A ideia é buscar reduzir a emissão de poluentes com novos 
investimentos e ampliar as oportunidades de negócios e geração de 
empregos no Ceará, para assim impulsionar a economia do Estado. O 
hidrogênio verde (H2V) é produzido através de fontes renováveis e é 
atualmente considerado o pilar da transformação energética mundial por 
poder ser obtido através da eletrólise da água, uma fonte livre de carbono.

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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Governo do Ceará e instituições parceiras lançam HUB 
de Hidrogênio Verde

Durante a live, Camilo Santana assinou memorando com empresa 
australiana que deverá produzir hidrogênio verde no Complexo do Pecém
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Criadores devem se regularizar junto a Adagri até o dia 
17 de maio sem sofrer penalidades

Fonte: Sedet

 Uma das especialidades do terminal portuário do Pecém é o embarque 
de rochas ornamentais. Todos os blocos de rochas que chegam aqui são 
sempre pesados no pátio de armazenagem e em seguida  posicionados para 
embarque no TMUT do Porto do Pecém. Essa expertise é confirmada com o 
crescimento dessa movimentação nos últimos anos: 5.126 toneladas 
embarcadas em 2019 e 12.792 toneladas em 2020. Mais que o dobro de um 
ano para o outro. Entre as principais pedras exportadas estão: mármores, 
granitos, quartzitos e outras pedras calcárias. As rochas são transportadas, 
principalmente, para destinos como Itália, Espanha, Holanda, além do Brasil.

 Os criadores cearenses que estão com alguma irregularidade em seu 
cadastro junto a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), 
vinculada da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), 
precisam ficar atentos ao prazo para a regularização. Conforme a Lei n.º: 
17.355, de 16 de dezembro de 2020, eles tem até o próximo dia 17 de maio 
para se regularizarem sem sofrer nenhuma penalidade.
 Estão isentos da lavratura de auto de infração todos os 
criadores/produtores que estejam em situação de irregularidade cadastral 
motivada por descumprimento de obrigação zoosanitária, falta de 
declaração de rebanho e atualização cadastral. “O produtor deve se dirigir 
até um dos escritórios da Agência ou órgãos parceiros como Ematerce, 
Secretarias municipais de agricultura e Sindicatos conveniados, a fim de 
atualizar sua situação”, explica o diretor de Inspeção e Fiscalização da 
Adagri.

 O decreto que traz medidas mais restritivas para conter o avanço da 
covid-19 não fechou nenhuma atividade econômica. A determinação do 
Governo do Ceará reduz o horário de funcionamento do comércio, 
restaurantes e a circulação de pessoas em áreas públicas em todo Ceará.
 O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia 
Junior, esclarece que todas as decisões do governo se baseiam nas 
informações do Comitê de Saúde, como número de internações, ocupação 
de leitos em UTI e óbitos. “Todos nós, cearenses, precisamos entender as 
restrições necessárias, ter a responsabilidade e fazermos esforço para 
cumprir o isolamento social”, destacou.

 A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) conta com 
um novo presidente. Na manhã desta quarta-feira (24), em reunião 
ordinária do Conselho de Administração, deixou o cargo o economista 
Eduardo Neves, à frente desde 2018, com atuação desde a fundação, em 
2007. O advogado e mestre em Administração Contábil e Financeira 
Francisco Rabelo assumiu o posto.
 O titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet), Maia Júnior, destacou o trabalho de Eduardo enquanto presidente 
da Agência e expressou os agradecimentos pelas contribuições ao Sistema 
Sedet. “É um profissional super zeloso e proativo quando esteve nesses 
anos à frente da Adece. Eu, em nome do governador Camilo Santana e da 
Secretaria, quero agradecer ao doutor Eduardo, que tratou a Adece como 
muito respeito e trabalhou com afinco para alcançar bons resultados”, disse.

 Integrantes do Grupo de Trabalho, instituído por decreto 
governamental para trabalhar as políticas públicas que ajudem a tornar o 
Ceará num grande fornecedor de hidrogênio verde, participaram da 
primeira reunião nesta terça-feira (23).
 O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, 
participou do encontro e ressaltou a importância desse projeto para a 
transformação econômica e social do Ceará. “Temos uma equipe formada 
com os melhores profissionais da área e com a inteligência necessária. 
Espero que esse grupo entregue um trabalho que seja referência para o 
Brasil e América Latina e que Ceará consiga consolidar esse projeto se 
tornando um Hub de Hidrogênio Verde”.

Embarque de rochas ornamentais no Porto do Pecém

Mais de 95% da economia do Ceará está funcionando

Eduardo Neves deixa Adece e Francisco Rabelo 
assume presidência

Grupo de Trabalho criado para viabilizar Hub de 
Hidrogênio Verde no Ceará reúne-se pela primeira vez

Novo decreto com medidas restritivas não fechou nenhuma 
atividade econômica

O secretário Maia Júnior abriu a reunião com membros do GT e 
ressaltou as vantagens do Ceará que ajudarão a consolidar 

o projeto inovador
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Mais de 7 mil vagas captadas pelo IDT/SINE em 2021

IDT/SINE registra média de 15 mil atendimentos semanais

 No período de 3 de janeiro a 11 de fevereiro de 2021, a rede de atendimento 
do IDT/SINE respondeu pela captação de 7.305 vagas nas empresas clientes, 
segundo a Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do 
Ministério da Economia. Considerando os dados das primeiras semanas do ano, 
observou-se uma média de 1.200 vagas captadas, por semana.
 Nesse contexto, durante o período, 4.523 encontraram sua oportunidade no 
mercado de trabalho por meio das Unidades do IDT/SINE, em 2021.
 O Instituto busca facilitar o contato para a oferta de vagas, e para tanto 
colocou à disposição das empresas os serviços prestados a estas por meio de 
plataformas digitais, como os portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, afora 
outros serviços que estão sendo realizados por meio de atendimento telefônico, 
sempre na intenção de melhor contribuir e atender bem às empresas neste 
momento.

 Segundo os dados são da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra, 
do Ministério da Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (IDT), nas seis primeiras semanas de 2021 (3/01 a 
12/2), o órgão atendeu em média 15.707 trabalhadores por semana em sua rede 
de atendimento. Os indicadores registram cerca de 16,4 mil atendimentos 
somente na segunda semana de fevereiro.
 Considerando a natureza essencial do serviço prestado ao trabalhador, o 
IDT/SINE permanecerá com o atendimento normal em suas Unidades no Estado, 
durante o período estabelecido pelo Decreto nº 33.936, de combate à pandemia 
de Covid-19 no Ceará.
 Entretanto, para garantir a disponibilização dos serviços de forma segura 
para todos, foi reforçada a obrigatoriedade dos protocolos de segurança, como o 
uso de máscaras, aferição de temperatura e manutenção da distância mínima de 
segurança.
 O IDT/SINE ressalta ainda que o atendimento nas Unidades é possível apenas 
por agendamento no Portal do IDT (http://www.idt.org.br/saa4/Login.aspx). Para 
as Unidades localizadas nos Vapt Vupts, o agendamento é pelo site 
vaptvupt.sps.ce.gov.br (http://vaptvupt.sps.ce.gov.br/agendamento/#/home).
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