
 Mesmo em meio aos desafios econômicos e logísticos desencadeados pela 
pandemia da Covid-19, a ZPE Ceará, única Zona de Processamento de Exportação 
em atividade no Brasil, fechou abril deste ano com avanço de 27,6% na sua 
movimentação de cargas. Ao todo, 1.143.426 toneladas (t) passaram pelos gates 
da companhia ao longo do mês, um incremento de mais de 247 mil t ante o mesmo 
período de 2020.
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ZPE Ceará registra alta de 27,6% na movimentação 
de cargas em abril

Fonte: Complexo do Pecém
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26 e 27/05/2021

Participe desse evento que conecta a cadeia produtiva 
da moda, trazendo oportunidades para todos.

Realização:Apoio:

RODADAS VIRTUAIS DE NEGÓCIOS

Novo Agronegócio Cearense é tema do II Fórum 
Agrosetores, evento online e gratuito que contou com a 

participação e apoio da Sedet   

Adagri consegue junto ao MAPA a ampliação da Área 
Livre de Mosca das Frutas no Ceará

 O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
publicou nesta segunda-feira (17) a Portaria Nº 305, de 12 de maio de 2021, 
que expande a Área Livre da praga Anastrepha grandis no Ceará, conhecida 
como mosca-das-cucurbitáceas sul-americana ou mosca das frutas. Os 
municípios de Fortim, Tabuleiro do Norte e o distrito de Aruaru, em Morada 
Nova, se somam aos municípios de Aracati, Jaguaruana, Icapuí, Itaiçaba, 
Limoeiro do Norte, Palhano, Quixeré e Russas, já reconhecidos pelo MAPA 
como Áreas Livres de Pragas (ALP). “Com a inclusão desses municípios 
ampliaremos as áreas de produção de curcubitáceas – melão, melancia e 
jerimum. A medida garante a expansão dos mercados, ganho da 
competitividade e o fortalecimento da economia do nosso estado”, destaca 
a presidente da Adagri, Vilma Freire.

 Durante todo o dia de hoje (19), o agronegócio foi destaque nas 
discussões do II Fórum Agrosetores que abordou novos métodos e ações 
para o setor. As seis lives tiveram a participação de diversas 
personalidades, incluindo o secretário executivo do Agronegócio da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Silvio Carlos 
Ribeiro, e técnicos da equipe. “Foi um dia bastante produtivo onde 
discutimos a inovação no campo e trocamos conhecimento com quem 
entende do assunto”, ressaltou  Silvio Carlos.

Fonte: Adagri
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Novo decreto amplia retomada das atividades em 
Fortaleza e Região Norte

 Em transmissão ao vivo via redes sociais, o governador Camilo Santana 
informou na noite desta sexta-feira (7) que o decreto estadual de medidas 
de combate à pandemia passará por avanço na flexibilização das atividades 
não essenciais nas macorrregiões de Fortaleza e região Norte. Para as 
regiões do Cariri, Sertão Central e Vale do Jaguaribe estão mantidas todas 
as determinações do decreto anterior. As medidas começam a valer a partir 
da próxima segunda-feira (17) e vão até o dia 23 de maio.

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) divulga, hoje (18/5), o 
resultado da segunda fase do processo seletivo para o preenchimento das vagas 
de Agente de Microcrédito e Supervisor de Crédito do Programa Ceará Credi, do 
Governo do Ceará.

IDT divulga resultado da segunda fase da seleção para 
Agente de Microcrédito e Supervisor de Crédito do 

Programa Ceará Credi
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Ceará ao Cubo: Rodada Virtual de Negócios da Moda será 
realizada nos dias 26 e 27 de maio

 O Governo do Estado do Ceará, por meio da Agência de 
Desenvolvimento do Ceará (Adece) e Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), realizará mais uma Rodada virtual de 
Negócios para fornecedores e compradores do setor de Moda. O evento 
online está marcado para os dias 26 e 27 de maio, das 14h à 18h.

Clique aqui e leia mais.
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Plano Anual de Compras será abordado em live no 
próximo dia 20

IDT/SINE realiza live sobre CTPS Digital

 A participação dos pequenos negócios nas compras governamentais e as 
ações de fomento às empresas de micro e pequeno porte estão entre os assuntos 
que serão abordados na live “Plano Anual de Compras 2021”, que será realizada 
pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) na próxima 
quinta-feira (20), a partir das 10h, pelo YouTube. A live é destinada aos 
empreendedores de pequenos negócios e demais interessados em vender para o 
Governo do Estado do Ceará.

 Criada através da Portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 
nº 1.065, de 23 de setembro de2019, a Carteira de Trabalho em meio eletrônico – 
CTPS Digital extinguiu a versão impressa do documento. Disponível para 
dispositivos Android, iOS e Web, a CTPS digital ainda enseja dúvidas tanto de 
trabalhadores quanto de empregadores quanto ao seu uso.
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Encontro para impulsionar vendas de pequenos empresários 
dos municípios cearense reúne cerca de 40 representantes 

de várias cidades do interior

IDT realiza intermediação de mais de 360 vagas de emprego 
para novo empreendimento em Tianguá

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), em parceria 
com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), realizou de forma 
online, na última sexta-feira (14),  o Encontro “Ações para Impulsionar Vendas dos 
Pequenos Negócios nos municípios Cearense”. O evento reuniu cerca de 40 
participantes de vários municípios, entre eles: Crateús, Varjota, Jijoca de 
Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Beberibe, Guaiúba, Forquilha, Ipaumirim, Senador 
Sá, São Gonçalo do Amarante e Quixelô.

 O município de Tianguá acaba de receber um empreendimento que gerou mais 
de 360 vagas de emprego na região. E a equipe do IDT/SINE realizou a intermediação 
de toda essa mão-de-obra, desde a construção do prédio à equipe que atuará no 
atendimento aos clientes.

IDT/SINE duplica atendimentos na primeira semana de maio

 Somente no mês de abril desse ano, o IDT/SINE atendeu a 62.613 
trabalhadores nas unidades da sua rede no Estado. 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), que 
destacam também um superávit de atendimentos na primeira semana de maio, 
com 14.040 acessos presenciais ou remotos. No mesmo período em 2020, o órgão 
registrou 7.162 atendimentos, metade do indicador alcançado nesse ano.  
 Os números estão relacionados aos diversos serviços oferecidos, como 
cadastro e encaminhamento para o mercado de trabalho, orientação para a 
inserção ou reinserção profissional, habilitação para o seguro-desemprego, 
dentre outros.
 Ainda refletindo a realidade vivenciada no estado em função da pandemia, 
os resultados apresentados pelo órgão destacam a manutenção dos serviços à 
população e a criação de soluções virtuais para a continuidade das ações, mesmo 
num cenário restritivo das atividades econômicas. 
 Com serviços remotos ainda ativos, atualmente todas as unidades do 
IDT/SINE estão operando em formato presencial, por agendamento. 
 Para agendar, os trabalhadores devem acessar o portal www.idt.org.br ou 
através do link https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/ para as unidades 
que funcionam nos Vapt Vupts.

Fonte: IDT
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59,2 mil vagas captadas pelo IDT/SINE até maio deste ano
 Segundo a Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do 
Ministério da Economia, o IDT/SINE respondeu pela captação de 59.262 vagas nas 
empresas clientes da rede, no período de 2 de março de 2020 a 7 de maio de 2021. 
Na última semana de maio, os números da captação registram um aumento de 
18%, com relação à semana anterior, sinalizando uma recuperação das ofertas de 
emprego a partir das flexibilizações das medidas restritivas pelo Governo do 
Estado. 
 Atualmente, o IDT/SINE dispõe de 1.135 vagas de emprego abertas em suas 
unidades de atendimento, para diversas áreas e funções.  Para acessar as 
oportunidades, os interessados devem clicar na opção “consulte as vagas 
disponíveis” no portal www.idt.org.br, baixar o aplicativo SINE FÁCIL, ou ainda, 
agendar seu atendimento presencial ou remoto. 
 Para facilitar o contato com as empresas para a oferta de vagas, o órgão 
coloca à disposição 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.
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