
 Com inscrições de empresas oriundas de 20 países diferentes, foi 
iniciada nesta terça-feira (13), a 1ª Rodada Internacional Virtual de Negócios 
de Confecção, Têxtil e Calçados. O evento virtual e gratuito acontece até esta 
quinta-feira (15) e tem o objetivo de expandir negócios de empresas de todo 
o Nordeste para o mercado internacional.
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Rodada Internacional de Negócios da Moda tem início 
com inscrições de 20 países
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 Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o governador Camilo Santana 
lançou, nesta sexta-feira (9), o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado 
(Ceará Credi), que investirá, inicialmente, R$ 100 milhões para apoiar 
microempreendedores e trabalhadores cearenses com crédito que varia entre R$ 
500 e R$ 5 mil. Estiveram presentes no lançamento o secretário executivo do 
Trabalho e Empreendedorismo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), Kennedy Vasconcelos; o presidente da Agência do 
Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece), Francisco Rabelo; e a diretora de 
Economia Popular e Solidária da Adece, Silvana Parente.

Programa Ceará Credi vai destinar R$ 100 milhões para 
beneficiar microempreendedores

 Os presidentes da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), 
Francisco Rabelo, e das Câmaras Setoriais e Temáticas do Ceará estiveram 
reunidos na manhã desta segunda-feira (12), em ambiente virtual. O encontrou 
contou com uma apresentação sobre a nova fase da Adece.

Nova Adece é apresentada a presidentes de Câmaras 
Setoriais e Temáticas

Fonte: Governo do Ceará
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 O Porto do Pecém segue com a movimentação em crescimento nesses 
primeiros meses de 2021. Março confirmou a tendência de elevação e ainda 
registrou a melhor movimentação mensal do ano com 1.870,430 toneladas 
movimentadas, entre embarques e desembarques realizados no terminal 
portuário cearense.

Fonte: Governo do Ceará

Porto do Pecém atinge quase 5 milhões de toneladas 
movimentadas em 2021

Governo do Ceará dobra recurso e contempla todos os 
inscritos no auxílio ao Setor de Eventos

 O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), 
divulga, nesta terça-feira, 13/4, a lista de selecionados que irão receber o auxílio 
financeiro aos profissionais do setor de eventos. O resultado vem junto à 
novidade anunciada pelo governador Camilo Santana em live sobre a ampliação 
de recursos – de R$10 milhões para R$19,8 milhões -, para contemplar os 19.830 
profissionais que solicitaram o auxílio. Por meio desta ação, o Governo do Ceará 
contempla integralmente as pessoas aptas a receberem o recurso, um auxílio 
financeiro de R$1.000, divididos em duas parcelas de R$500. Este é mais um apoio 
ao setor prejudicado economicamente pela pandemia da Covid-19 no Ceará.

 Em uma transmissão ao vivo realizada na noite desta terça-feira (13), 
o governador Camilo Santana ampliou para R$19,8 milhões o auxílio 
financeiro aos profissionais do setor de eventos, contemplando todos os 
inscritos. A decisão beneficiará 19.830 profissionais do setor de eventos, 
quase duplicando os recursos previstos anteriormente. Este é mais um 
apoio ao setor prejudicado economicamente pela pandemia da Covid-19 no 
Ceará.

Confira a lista de todos os beneficiados com o auxílio 
financeiro aos profissionais do setor de eventos
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A Sedet também 
está no YouTube.

Acesse e se 
inscreva no canal!

 Em transmissão ao vivo conduzido pela jornalista Joanna Cruz, o secretário 
executivo de Planejamento e Orçamento, Flávio Ataliba, informou que o 
funcionamento de novas atividades e a ampliação das já autorizadas serão 
definidos semanalmente, e não a cada 14 dias como no plano de retomada do ano 
passado.

Fonte: Adagri

Em nova live nas redes sociais, Governo do Ceará tira 
dúvidas sobre reabertura de setores da economia

Adagri prorroga por 180 dias a exigência da GTIV 
para a cultura da banana

 Após reuniões virtuais de comitê formado por profissionais de Saúde, 
presidentes do Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, representantes de 
Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, e da Prefeitura de Fortaleza, 
realizadas tanto na sexta-feira (9), quanto neste sábado (10), o governador do 
Ceará, Camilo Santana, utilizou as redes sociais para informar que a partir de 
segunda-feira (12) haverá uma abertura gradual de setores que não estavam 
autorizados a funcionar de forma presencial. Essa retomada, que exige uma 
conduta responsável de todos, ocorrerá de segunda a sexta-feira.

 Foi prorrogada a partir da última quarta-feira (08), pela Agência de 
Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), por 180 dias, o início da 
vigência previsto na Portaria 02/2021 desta Agência, que dispõe sobre a 
inserção da cultura da banana, no controle de trânsito interno de vegetais. 
Com a medida a obrigação da Guia de Trânsito Interna Vegetal (GTIV) para a 
cultura da banana passará a ser solicitada somente a partir do dia 22 de 
setembro de 2021.

Governo confirma retomada gradual de atividades não 
essenciais no Ceará a partir de segunda-feira (12/4)
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Vagas captadas pelo IDT/SINE em 2021 geram 
oportunidades de emprego para 11,5 trabalhadores

175,3 mil recorrem aos serviços do IDT/SINE em 2021

 Com 13.086 vagas captadas em 2021 nas empresas parceiras da rede, o 
IDT/SINE assegurou uma nova oportunidade de emprego para 11.501 
trabalhadores que acessam os serviços em busca um posto de trabalho no 
mercado. Os dados são da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra 
(BGIMO), do Ministério da Economia e refletem o período de janeiro a março deste 
ano. 
 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, além de  
outros serviços que estão sendo realizados por meio de atendimento telefônico, 
sempre na intenção de melhor  melhor contribuir e atender bem às empresas 
neste momento.

Mais informações em www.idt.org.br

 Segundo dados da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra, do 
Ministério da Economia (BGIMO), 175.316 trabalhadores recorreram aos serviços 
do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE), em 2021. Também 
contabilizados por ferramentas próprias do órgão, os registros se referem ao 
período de janeiro a março deste ano, e registram a procura por cadastro e 
encaminhamento para o mercado de trabalho, orientação para a inserção ou 
reinserção profissional, habilitação para o seguro-desemprego, dentre outros. 
 Em função da implantação pelo Governo do Ceará de medidas mais rígidas 
para o combate à pandemia do novo coronavírus, a maioria das unidades do 
IDT/SINE permanece operando remotamente, com exceção dos postos que 
funcionam nos Vapt Vupts, que já normalizaram os serviços presenciais, mediante 
agendamento. 
 Nos Vapt-Vups de Fortaleza (Antônio Bezerra e Messejana), Sobral e 
Juazeiro do Norte, o agendamento é possível através deste link: 
https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/
 Para ter acesso aos serviços do IDT/SINE, os trabalhadores podem buscar os 
canais  https://empregabrasil.mte.gov.br o aplicativo SINEFácil, assim como o 
contato direto com os atendentes via Chatbot, na página inicial do IDT 
(www.idt.org.br).
 Além desse suporte, os interessados em obter atendimento personalizado à 
distância, também podem obtê-lo pela via telefônica.  Para isso, basta acessar o 
portal www.idt.org.br, fazer um cadastro simples, informando nome, telefone e 
e-mail, e optar pelo tipo de serviço, o dia da semana e o horário a ser atendido.
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Governo do Ceará avança em transformação digital para melhorar 
entregas à sociedade

Vapt Vupts ampliam oferta de serviços e atendimentos 
a partir desta quarta-feira

Criado o Turisnato, plataforma digital para apoiar os profissionais 
do turismo no Ceará
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