
 No mês de fevereiro de 2021, o terminal portuário do Pecém registrou a 
movimentação de 1.664.168 toneladas (t), crescimento de 21,7% em 
comparação com as 1.367.393 toneladas movimentadas em janeiro desse 
ano. Na soma dos dois meses, o terminal cearense superou a marca de três 
milhões de toneladas.
 Assim, a movimentação acumulada de 2021 (3.093.868 t) do terminal 
portuário cearense ficou 7% acima em relação ao primeiro bimestre de 2020 
(2.879.626 t). A média mensal de 2021 chegou a 1.546.934 toneladas, 
levemente superior a média de 1.508.397 toneladas por mês registrada em 
2019 – ano de maior movimentação na história do Porto do Pecém.
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Porto do Pecém movimentou mais de 3 milhões de 
toneladas nos dois primeiros meses de 2021

Fonte: Complexo do Pecém
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 Na manhã desta quarta-feira (10), a secretária executiva da Indústria da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Roseane Medeiros, 
participou do 1° Webinar do ano promovido pela Câmara Chinesa de Comércio do 
Brasil.
 Como tema principal, foram discutidas as oportunidades de negócios com a 
China para o ano de 2021. O evento virtual contou com o apoio do Consulado Geral 
da China em Recife, responsável pelas relações sino-brasileiras da região nordeste 
do Brasil. Além da secretária Roseane, participaram a gerente do Centro 
Internacional da Fiec, Karina Frota, e o Gerente Geral da Câmara Chinesa de 
Comércio do Brasil, Arthur Guimarães.
 Também foram convidados dois empresários chineses e um brasileiro 
(Zhang Xin, Ryan Cheng e Luciano Aragão), que falaram sobre a boa e importante 
relação entre o Brasil e a China.

Sedet participa de webinar promovido pela Câmara 
Chinesa de Comércio do Brasil

Fonte: Sedet

Sedet permanece com serviço de teleatendimento sobre 
protocolos sanitários e medidas restritivas previstas em 

Decreto Estadual

Nesse Dia Internacional da Mulher, todo nosso carinho, 
respeito e agradecimento a todas aquelas que sabem 

representar o gênero com garra, coragem e determinação.

Governo do Ceará anuncia medidas de apoio aos setores 
de restaurantes e bares

Novo decreto: secretário tira dúvidas e pede 
engajamento da população

 Uma oficina virtual de trabalho com representantes de seis secretarias do 
Estado, realizada na última quinta-feira (04), em ambiente virtual, deu 
continuidade à estruturação do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado. O 
trabalho foi conduzido pelo presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado 
do Ceará (Adece), Francisco Rabelo, e pela diretora de Economia Popular e 
Solidária, Silvana Parente.
 O Programa tem como objetivo ampliar oportunidades de trabalho e renda 
para empreendedores informais, trabalhadores autônomos e 
Microempreendedores Individuais (MEI) por meio de capacitação, educação 
financeira e acesso ao crédito para comunidades urbanas e rurais do Estado do 
Ceará.

 “Pedimos a compreensão e o esforço de todos para o cumprimento das 
medidas previstas no novo decreto de enfrentamento à Covid-19 em nosso 
estado”. O apelo foi feito pelo secretário-executivo de Planejamento e 
Orçamento da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), Flávio Ataliba, 
ao participar de live transmitida nesta sexta-feira, dia 5, na página do 
Governo do Ceará no Facebook. Durante mais de uma hora, o Secretário 
respondeu dúvidas e questionamentos sobre o Decreto Nº 33.965, 
publicado no último dia 3, do Diário Oficial Estado, que traz medidas mais 
restritivas e rígidas de distanciamento social.

 O governador Camilo Santana anunciou na noite desta quinta-feira (4), 
em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, uma série de medidas de 
apoio aos setores de restaurantes, bares e demais estabelecimentos de 
alimentação fora do lar, entre elas a isenção do pagamento da conta de 
água, do IPVA e o pagamento de um auxílio emergencial para os 
trabalhadores desempregados. Também estavam presentes no anúncio a 
secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, e o secretário executivo de 
Planejamento e Orçamento, Flávio Ataliba, que também coordena o comitê 
que dialoga com os setores produtivos e econômicos do Ceará.

Programa de Microcrédito: Adece e mais seis secretarias 
realizam oficina para estruturação
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Unidades têm mudanças no atendimento

IDT/SINE registra mais de meio milhão de atendimentos 
em um ano

 Atualmente, as Unidades do IDT/SINE tiveram mudanças no seu 
atendimento presencial, em consonância com o Decreto Estadual Nº 33.965, de 4 
de março de 2021, que declara isolamento social rígido no Município de Fortaleza. 
Nesse contexto, as Unidades do Centro, Benfica e Papicu, na Capital, seguem em 
atendimento remoto, enquanto as Unidades localizadas nos Vapt Vups (Antônio 
Bezerra e Messejana) permanecem com o atendimento reduzido e mediante 
agendamento prévio.
 Quanto ao Interior, as Unidades localizadas nos municípios de Eusébio, 
Iguatu e Itapipoca também realizam seus atendimentos remotamente, conforme 
as orientações dos municípios. As demais Unidades continuam a atender 
presencialmente os trabalhadores, seguindo rigorosamente as orientações dos 
órgãos de saúde.
 Para obter os serviços nas Unidades com atendimento presencial, é 
necessário agendar seu atendimento por meio do portal www.idt.org.br. Para as 
Unidades de Fortaleza (Messejana e Antônio Bezerra), Sobral e Juazeiro do Norte, 
que funcionam nos Vapt Vupt, o agendamento deve ser realizado por meio do 
portal da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos 
(SPS), acessando o  www.meuvaptvupt.com.br.  

Para ter acesso aos serviços do IDT/SINE nas Unidades que atendem 
remotamente, os trabalhadores podem buscar vários canais:

- Site Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/) ou aplicativo SINE Fácil
- Contato direto com os atendentes via Chatbot, na página inicial do IDT 
(www.idt.org.br)
- Canal direto com os atendentes via telefones
Centro - (85) 2180-6214 
Papicu - (85) 2180-6213 
Casa do Cidadão Shopping Benfica - (85) 2180-6215
Eusébio – (85) 2 80-6218  
Iguatu – (85) 2180-6226
Itapipoca – (85) 2180-6222  
Central de Atendimento ao Cliente - 0800 591.0363

 Entre 2 de março de 2020 a 26 de fevereiro de 2021, o IDT/SINE foi 
responsável pela realização de 563.737 atendimentos a trabalhadores em toda 
sua rede. 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). Os resultados da última semana de fevereiro, 
demonstram um aumento de 8% no número de atendimentos presenciais e 
virtuais, comparativamente ao registrado na semana anterior.
 Os números estão relacionados aos diversos serviços oferecidos pelo órgão, 
como cadastro e encaminhamento para o mercado de trabalho, orientação para a 
inserção ou reinserção profissional e habilitação para o seguro-desemprego, 
dentre outros.  

Fonte: IDT

9,4 mil vagas captadas pelo idt/sine até fevereiro
 O IDT/SINE encerra o mês de fevereiro respondendo pela captação de 9.445 
vagas nas empresas clientes, segundo a Base de Gestão da Intermediação de Mão 
de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia. Nesse contexto, destacam-se os 
setores de serviços, indústria, comércio e construção civil, que responderam pela 
maior parte das vagas ofertadas.
 Considerando o período de 2 de março de 2020 a 26 de fevereiro de 2021, a 
rede de atendimento do IDT/SINE respondeu pela captação de 50.426 vagas nas 
empresas clientes desta rede, reflexo do momento difícil no enfrentamento ao 
COVID-19. 
 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.
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Governo do Ceará inicia cadastro para grupos prioritários de 
vacinação contra a Covid-19.

Segunda parcela do IPVA vence nesta quarta-feira (10/3).

Avanço das águas do São Francisco muda cenário do 
sertão cearense.
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