
 Os empresários do setor de moda (confecção, têxtil e calçados) dos 
estados do Nordeste interessados em participar da 1ª Rodada Internacional 
Virtual de Negócios tem agora até o dia 09 de abril para se inscrever. É 
gratuito e uma excelente oportunidade para expandir os negócios e 
conquistar o mercado estrangeiro.O evento, que será realizado nos dias 13, 
14 e 15 de abril, é promovido pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e Agência de 
Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).
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Prorrogado prazo para inscrições da Rodada Internacional 
de Negócios da Moda

Empresários do Nordeste podem se inscrever até o dia 9 de abril

Fonte: Sedet
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 A diretoria do Complexo do Pecém (CIPP S/A) participou nesta terça-feira, 
30, de uma reunião virtual para discutir o potencial do Ceará na atração de 
investimentos relacionados ao chamado Hidrogênio Verde (H2V). Durante o 
encontro, que teve participação de empresários do setor produtivo, 
representantes de órgãos públicos e de sindicatos, além de especialistas do setor 
de energias renováveis, foi detalhado o planejamento para a implantação, nos 
próximos anos, de um HUB de H2V no área do Complexo do Pecém.

Governo do Ceará abre cadastro para solicitação de auxílio 
financeiro aos profissionais do Setor de Bares e 

Restaurantes nesta segunda-feira (29)

Edital com R$ 4 milhões para realização de eventos 
corporativos virtuais segue aberto até quarta-feira (31)

Edital tem o objetivo de apoiar profissionais que atuam no setor de eventos, 
viabilizando a produção e realização de eventos corporativos virtuais.

 As inscrições para o edital do Governo do Ceará que destina R$4 milhões 
para realização de eventos corporativos virtuais seguem abertas até a próxima 
quarta-feira (31). O edital foi anunciado, em fevereiro, pelo governador Camilo 
Santana, e tem como objetivo selecionar propostas para a promoção de eventos 
corporativos de empresas, entidades ou organizações com atuação no Estado, 
em formato virtual, no período da pandemia da Covid-19.

 A secretária executiva da Indústria da Sedet, Roseane Medeiros, será 
uma das palestrantes da 9ª Edição do Energia em Pauta, promovido pelo 
Sindienergia/CE e Sistema FIEC. O evento será nesta quinta-feira (01), às 

17h, e abordará o tema HUB de Hidrogênio Verde do Ceará. 

Clique no link para se inscrever: https://forms.gle/7gUDVjai8fE5TNYR8

SERVIÇO: 
9ª Edição do Energia em Pauta
Tema: HUB de Hidrogênio Verde do Ceará
Data: 01.04.2021 (quinta-feira)
Horário: 17h
Link para inscrições: https://forms.gle/7gUDVjai8fE5TNYR8
Plataforma online: o acesso será enviado aos inscritos

 Começou na segunda-feira (29) o cadastramento de profissionais 
desempregados do setor de bares, restaurantes e alimentação fora do lar 
para receber o auxílio financeiro no valor de R$1.000. Essa é uma das 
medidas anunciadas pelo governador Camilo Santana para apoiar o setor, 
um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. A medida será 
executada através da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).
 Os candidatos ao auxílio específico para o setor têm do dia 29 de março 
até 8 de abril para se cadastrar no site https://cadastroauxilio.setur.ce.gov.br. 
Nele, a Setur disponibilizará também um chat para tira-dúvidas.’

Fonte: Governo do Ceará
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 O Porto do Pecém completa 19 anos de inauguração nesse domingo, 28 de 
março de 2021. O jovem terminal cearense atinge mais um ano de operação com 
números importantes, apesar de ser um dos mais novos portos do Brasil. Apenas 
nos dois primeiros meses desse ano, mais de 3 milhões de toneladas foram 
movimentadas pelo Pecém. 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).

Porto do Pecém chega aos 19 anos com crescimento 
na movimentação

Complexo do Pecém detalha planejamento para implantar 
HUB de Hidrogênio Verde no Ceará

Terminal portuário cearense foi inaugurado em 28 de março de 2002

Com 4.646 leitos exclusivos, Estado superou em 60% o número 
de leitos da primeira onda da Covid

A operação, conhecida como ship to ship, foi retomada na tarde 
dessa quinta-feira (25) num dos berços de atracação do terminal 

portuário cearense

Fonte: Complexo do Pecém

Isolamento Social Rígido ajuda a estabilizar indicadores 
e será mantido no Ceará até 4 de abril

 Na semana em que celebra 19 anos de inauguração, o Porto do Pecém 
retomou o chamado ship to ship – expressão utilizada no meio marítimo para o 
transbordo de combustíveis. Ou seja, quando um navio recebe combustível de um 
ou mais navios, como a operação iniciada nessa quinta-feira (25), ou ainda quando 
o navio chega carregado e transborda para dois ou mais navios transportarem o 
granel líquido via cabotagem (para portos do Brasil) ou longo curso (para portos 
do mundo).

 Após reunião virtual com o comitê formado por profissionais de Saúde, 
presidentes do Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, e Ministério 
Público Estadual, Federal e do Trabalho, e a prefeitura de Fortaleza, o 
governador Camilo Santana utilizou as redes sociais para divulgar a 
renovação do decreto estadual em vigência por todo o Ceará. A medida 
mantém o isolamento social rígido até o próximo domingo (4). Participou 
também da transmissão ao vivo o secretário da Saúde, Dr. Cabeto.

Porto do Pecém retoma operações de transbordo 
de combustível
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IDT /SINE: Sistema de atendimento agendado garante nova 
modalidade de acesso aos serviços

Captação de vagas pelo IDT/SINE chega a 53,1 mil em março

 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) desenvolveu melhorias no 
Sistema de Atendimento Agendado (SAA), criando uma nova modalidade de 
prestação de serviço ao trabalhador através da ferramenta, durante a pandemia. 
A partir da próxima segunda-feira (29), os trabalhadores que necessitarem dos 
serviços prestados pelo órgão, poderão acessar o portal idt.org.br e, após um 
cadastro simples (nome, telefone e e-mail), optarão pelo tipo de serviço, o dia da 
semana e o horário a ser atendido.

 Dados da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do 
Ministério da Economia, O IDT/SINE indicam a captação de 53.125 vagas nas 
empresas que utilizam o sistema de intermediação de mão de obra do órgão, no 
período de 2 de março de 2020 a 19 de março de 2021. Apesar de apresentar uma 
redução a partir da segunda semana de março, o indicador ainda supera os 
números do mesmo período em 2020, num cenário ainda associado às medidas 
restritivas contra o aumento dos casos de Covid-19 no Estado.
 Após as medidas de isolamento rígido em todos os municípios, por meio do 
Decreto nº 33.980, todos os postos de atendimento do IDT/SINE passaram a 
atender remotamente, com exceção apenas das unidades que funcionam nos 
Vapts Vupts, que mantém o atendimento para o seguro-desemprego, por 
agendamento. 
 Nesse contexto, o Instituto busca facilitar o contato para a oferta de vagas, e 
para tanto coloca 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, objetivando a manutenção dos serviços à sociedade cearense.

Fonte: IDT
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Emprego formal segue em alta no Ceará pelo oitavo 
mês consecutivo

 Em fevereiro, o número de contratações com carteira assinada (43.218) 
superou o de demissões no Ceará (30.875). De acordo com dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério da Economia. No 
segundo mês de 2021, foram criados 12.343 novos empregos formais.
 No mês em análise, o nível do emprego formal subiu 1,05% e atingiu o total 
de 1.193.316 empregos com carteira assinada, no Ceará. Em termos setoriais, 
esse resultado decorreu do maior número de oportunidades de trabalho geradas 
nos serviços, com 5.892 empregos, seguido pela administração pública (3.118), 
comércio (2.599), indústria (2.501) e construção civil (1.801).

IDT tem novo presidente

 Com ampla trajetória de gestão pública no âmbito dos poderes 
executivo e legislativo, onde ocupou cargos de assessoramento e direção 
com funções de gestão estratégica e articulação institucional, Vladyson 
Viana é o novo presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 
(IDT). Ele assume a pasta a partir desta terça-feira (30/3), no lugar de Gilvan 
Mendes, que presidia o Instituto desde 2013.
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159 mil atendimentos realizados pelo IDT/SINE em 2021

 O IDT/SINE foi responsável pela realização de 159.347 atendimentos a 
trabalhadores em toda sua rede em 2021. 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 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.  
 Durante este período, considerando o Decreto Estadual, que estabelece o 
isolamento social rígido em todos os municípios do Ceará, as Unidades do 
IDT/SINE estarão atendendo de forma remota, exceto as localizadas nos 
Vapt-Vups de Fortaleza (Antônio Bezerra e Messejana), Sobral e Juazeiro do 
Norte, onde o atendimento permanece presencial, agendado, somente para o 
seguro-desemprego e seguindo todos os protocolos recomendados.
 Para ter acesso aos serviços do IDT/SINE, o trabalhador pode agendar o seu 
atendimento no site do IDT (www.idt.org.br).
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Cadastro Estadual de Vacinação é prorrogado até o dia 11 de abril

Confira as ações que o Governo do Ceará vem promovendo 
no combate à pandemia

Governo decreta ponto facultativo expediente da quinta-feira

MAIS DESTAQUES
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