
 Nessa quinta-feira (29/4), foram abertas as inscrições para os 
profissionais que desejam trabalhar como Agentes de Microcrédito e 
Supervisor de Crédito do Programa Ceará Credi, promovido pelo Governo do 
Ceará. As inscrições seguem até às 23h59, do dia 3 de maio, e devem ser 
realizadas no portal do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), 
www.idt.org.br.
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Aberta a seleção para trabalhar no Programa Ceará Credi

Fonte: Adece / IDT
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Fonte: Adagri

Adagri acompanha vacinação contra Brucelose no 
município de Crateús

 A Fazenda Fulô, do produtor de leite Antônio Bezerra Marques, 
conhecido senhor Nenzito, em Crateús, no Sertão de Crateús, teve seu 
rebanho vacinado contra Brucelose. A ação foi acompanhada pelo fiscal 
agropecuário da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), 
Francisco Cardoso, e realizada pelo médico veterinário cadastrado na 
Adagri, Mailson Sancho. Ao longo dos últimos meses os técnicos da Agência 
vem em Campanha para incentivar a vacinação contra a doença, através de 
orientação nas revendas para aquisição da vacina e a conscientização dos 
produtores quanto a importância da vacinação.

Clique aqui e leia mais.

 Como forma de reconhecimento por suas ações de fomento à 
sustentabilidade socioambiental, o Complexo do Pecém voltou a ser certificado 
com o Selo A3P, concedido pelo Ministério do Meio Ambiente, que ratificou a 
manutenção da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), em 2020, por 
parte do Porto do Pecém e da ZPE Ceará. Trata-se de uma iniciativa voluntária, 
que tem como objetivo a adoção de novos padrões de produção e consumo, 
poupando matéria-prima e reutilizando insumos, prezando sempre pela 
sustentabilidade.

Complexo do Pecém é certificado com o Selo A3P, 
do Ministério do Meio Ambiente

 Com larga experiência no serviço público e atuação em diversos segmentos 
da iniciativa privada, o economista Eduardo Neves assumiu neste mês de Abril de 
2021, a presidência da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, 
empresa subsidiária do Complexo do Pecém (CIPP S/A). Ex-presidente da Agência 
de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Adece), Neves passa a 
substituir Danilo Serpa, que ocupava o cargo.

Eduardo Neves é o novo presidente da ZPE Ceará

Fonte: Complexo do Pecém

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Governo do Ceará

Novo decreto permitirá avanço na retomada da 
economia no Ceará; isolamento social rígido será 

mantido no fim de semana
 Em transmissão ao vivo pelas redes sociais na noite deste sábado (24), 
o governador Camilo Santana anunciou que o novo decreto permitirá o 
avanço no processo de flexibilização das atividades econômicas no Ceará, 
mantendo o isolamento social rígido no fim de semana. Acompanhado pelo 
secretário da Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho 
(Dr. Cabeto), o governador informou que a decisão foi tomada durante 
reunião virtual, com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Ceará. O 
novo decreto passa a valer a partir de segunda-feira (26).

Clique aqui e leia mais.
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IDT retoma atendimento presencial em todas as unidades

IDT/SINE realiza mais de 200 mil atendimentos em 2021

 Na manhã da segunda-feira (26/4), as unidades do IDT/SINE em todo o 
estado retomaram o atendimento presencial aos trabalhadores em seus dezoito 
postos. Com a reabertura, o Instituto restabelece o funcionamento da sua rede, 
que estava operando de forma presencial apenas nas Unidades localizadas nos 
Vapt Vupt e na Casa do Cidadão do Shopping Benfica.

 Até o dia 16 de abril, o IDT/SINE foi responsável pela realização de 202.798 
atendimentos aos trabalhadores no estado, de acordo com a 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 da última semana, indicam um aumento de 18% nos 
atendimentos presenciais e virtuais, comparativamente ao registrado na semana 
anterior, alcançando mais de 14 mil serviços prestados.
 Em relação aos atendimentos presenciais, os dados registram apenas 
àqueles realizados pelas Unidades localizadas nos Vapt Vupts (Messejana, 
Antônio Bezerra, Juazeiro do Norte e Sobral) e na Casa do Cidadão do Shopping 
Benfica. Os demais postos da rede retomaram essa modalidade de atendimento, 
nessa segunda-feira, 26 de abril, seguindo todos os protocolos previstos pela 
saúde.
 Os trabalhadores que precisarem dos serviços prestados pelo órgão, devem 
acessar o Portal do IDT (www.idt.org.br), fazer um cadastro simples – informando 
nome, telefone e e-mail, e optar pela modalidade do serviço (presencial ou 
remoto), tipo de serviço, o dia da semana e o horário a ser atendido.
 Além desse suporte, é possível ter acesso aos serviços do IDT/SINE por meio 
dos canais https://empregabrasil.mte.gov.br e do aplicativo SINE Fácil, assim como 
o contato direto com os atendentes via Chatbot, na página inicial do IDT 
(www.idt.org.br).

 O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho – Sedet, Secretaria da Cultura – Secut e Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalhao – IDT, está preparando um evento virtual especial 
para o Dia do Trabalhador.

Governo do Ceará promove cerimônia virtual em 
homenagem ao Dia do Trabalhador

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Clique aqui e leia mais.

Clique aqui e assista à palestra no Youtube. 

Nesta data tão especial, nossa homenagem será virtual! 
Conectados, esperamos vocês para a cerimônia com dicas 

e muito entretenimento.

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Fonte: IDT

IDT/SINE registra mais de 15 mil vagas captadas em 2021

Lei Geral de Proteção de Dados foi tema de palestra virtual 
promovida pelo Fórum Estadual das Microempresas  

 O IDT/SINE foi responsável pela captação de 15.484 vagas em sua rede de 
atendimento, até o dia 16 de abril, beneficiando os trabalhadores que recorrem ao 
sistema público de emprego em busca de uma colocação no mercado de trabalho. 
Os dados são da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do 
Ministério da Economia.
 O Instituto busca facilitar o contato entre trabalhadores e empresas, por 
meio da oferta de vagas e o encaminhamento dos profissionais que estão nos 
perfis solicitados. Para tanto, dispõem dos serviços prestados aos empregadores 
através de plataformas digitais, como os portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, 
como também outros atendimentos que estão sendo realizados por telefone, 
sempre na intenção de melhor contribuir e atender bem às empresas neste 
momento.

 Na última segunda-feira (26), o Fórum Estadual das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do Ceará promoveu a palestra virtual sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e seus Impactos para os Pequenos 
Negócios.

Fonte: IDT

Fonte: Sedet
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Ceará participa da construção do Programa Nacional de Hidrogênio

Papel Zero deve gerar economia de R$ 300 mi em oito anos 
aos cofres do Estado

Governo do Ceará inicia cadastro de profissionais para 
Auxílio Cesta Básica

MAIS DESTAQUES
clique e acesse:
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