
 O Ceará está pronto para receber novos investimentos. É levando essa 
mensagem que o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e suas vinculadas, participará da 
4ª edição do Brasil Investiment Forum- BIF, nos dias 31 de maio e primeiro de junho. 
É um evento internacional, com foco na atração de investidores estrangeiros, 
organizado pela Apex, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Governo 
Federal.
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Potencialidades do Ceará serão apresentadas no Fórum 
de Investimentos Brasil 2021
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Adagri abre inscrições para o Curso de Habilitação de 
Responsáveis Técnicos para Certificação Fitossanitária de 

Origem (CFO) na modalidade EAD

O Novo Agronegócio Cearense é tema de discussão em 
mais uma série de lives do Fórum Agrosetores

 O “II Fórum Agrosetores, o Novo Agronegócio Cearense” promoveu 
nesta quarta-feira (26) mais uma série de lives  no canal do Youtube do 
Instituto Future. O evento é apoiado pelo Governo do Estado do Cearrá, por 
meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e 
conta com a participação de técnicos da Secretaria Executiva do 
Agronegócio.

 A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), 
vinculada da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), 
está com inscrições abertas para o curso de Habilitação de Responsáveis 
Técnicos para Certificação Fitossanitária de Origem (CFO), que será 
realizado pela Agência, no período de 05 a 08 de julho de 2021, na 
modalidade EAD. Podem participar Engenheiros Agrônomos de órgãos 
públicos, empresas privadas e autônomos, devidamente registrados no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (CREA). Clique aqui 
e tenha acesso ao formulário de inscrição.
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Novo decreto prorroga medidas vigentes no Ceará 
por mais uma semana

Sedet retomou nesta terça-feira (25), de forma virtual, o 
Ciclo de Palestras para todo time de colaboradores da 

Secretaria e vinculadas

 Em transmissão ao vivo via redes sociais, o governador do Ceará, 
Camilo Santana, informou na manhã deste sábado (22) que o decreto 
estadual de combate à pandemia permanecerá por mais uma semana com 
as mesmas medidas vigentes em todo o Estado. A flexibilização das 
atividades não essenciais nas macorrregiões de Fortaleza e de Sobral é 
mantida nas regras atuais, enquanto as regiões do Cariri, Sertão Central e 
Vale do Jaguaribe/Litoral Leste seguem com maiores restrições de dias e 
horários de funcionamento. As determinações vigoram até 30 de maio.

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) 
retomou na tarde desta terça-feira (25), de forma virtual, o Ciclo de 
Palestras do Sistema Sedet. A ação faz parte do Programa Qualidade de 
Vida no trabalho que contempla todos os servidores e colaboradores da 
Sedet e vinculadas. O Ciclo de Palestras acontecerá uma vez por mês. A 
primeira palestra de 2021 foi sobre “Gestão de Risco”, ministrada pela 
Assessora do Controle Interno do Complexo do Pecém, Keilla Farias Castro.
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 São positivas as expectativas para 2021 no Porto do Pecém, localizado no 
litoral oeste do Ceará. Isso porque o terminal cearense movimentou 6.750,210 
toneladas nos quatro primeiros meses desse ano. Assim, atingiu a média mensal 
de 1.687,553 toneladas – número superior às médias registradas em 2020 
(1.461,074 toneladas) e em 2019 (1.198,284 toneladas), ano em que o terminal 
portuário do Pecém registrou sua melhor movimentação anual da história com 
18,1 milhões de toneladas movimentadas.

Cresce média mensal de movimentação do Porto do Pecém
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Rodada Virtual de Negócios da Moda tem início com 
compradores de 10 estados

 Estimular a geração de negócios entre empresas cearenses da moda 
com compradores de outros estados é um dos objetivos da Rodada Virtual 
de Negócios com foco no setor. O evento, realizado pelo Governo do Ceará, 
por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado o Ceará (Adece) e 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), teve início 
nesta quarta-feira (26) e segue até quinta-feira (27), pela internet.

Clique aqui e leia mais.
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Modalidade presencial e remota é responsável por mais de 
260 mil atendimentos realizados pelo IDT/SINE em 2021

IDT inicia entregas das cestas arrecadadas do 
Projeto Entrelaçados

Ceará tem expansão de 3,2 mil postos de trabalho, em abril

 De janeiro a maio deste ano, o IDT/SINE prestou atendimento a 260.697 
trabalhadores que buscam as suas unidades no Estado para serviços como, 
cadastro e encaminhamento para o mercado de trabalho, orientação para a 
inserção ou reinserção profissional, habilitação para o seguro-desemprego, 
dentre outros.
 Os dados são da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra, do 
Ministério da Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do Instituto e foram 
contabilizados até o dia 14 do mês em curso.  
 Desde o início da pandemia, o IDT/SINE atendeu a 700.228 cidadãos 
cearenses. Os registros são de 2 de março de 2020 a 14 de maio de 2021, e 
denotam o empenho pela manutenção das ações, mesmo em contextos de maior 
rigidez para o controle do coronavírus no Estado, com as medidas de fechamento 
das atividades não essenciais, pelo governo. Nesse período, novas modalidades 
de atendimento ao público foram desenvolvidas pelo órgão, com destaque para 
os canais digitais que possibilitam o acesso aos serviços pelo trabalhador, sem sair 
de casa. 
 Para além do suporte desenvolvido para o atendimento remoto na primeira 
fase da pandemia, o IDT/SINE segue ampliando as condições de atendimento à 
distância. Para obter um atendimento personalizado por telefone, por exemplo, o 
trabalhador precisa apenas 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. 
 Para agendar, os interessados devem acessar o portal www.idt.org.br.

 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) iniciou nessa semana a 
distribuição das cestas básicas do Projeto Rede Entrelaçados. A entrega é realizada 
por gestores e colaboradores das unidades de atendimento, para os trabalhadores 
autônomos e pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade econômica e 
social e ocorrerão durante toda a semana.

 Não obstante o momento de dificuldade da economia, em decorrência dos 
casos de COVID-19, em abril, o Ceará registrou um saldo positivo de 3.297 novos 
postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), do Ministério da Economia, e são provenientes da relação 
entre o número de contratações com carteira assinada (30.404), que superou o de 
demissões (27.107). 

IDT/SINE registra quase duas mil vagas captadas na primeira 
quinzena de maio

Fonte: IDT

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Clique aqui e leia mais.

IDT/Sine realiza live sobre CTPS Digital

 O IDT/SINE registrou a captação de 1.868 ofertas de emprego, durante as 
duas primeiras semanas de maio, de acordo com a Base de Gestão da 
Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia. Com o mês 
ainda em curso, esse resultado já demonstra uma superação de 17% sobre o 
atingido pelo mesmo indicador em maio de 2020, quando foram realizados 1.594 
cadastros de vagas.    
 O comparativo entre os dois períodos reflete o investimento do órgão em 
tecnologias digitais e uma recuperação da demanda a partir das flexibilizações 
graduais das medidas restritivas para o controle da pandemia pelo Governo do 
Estado. 
 Atualmente, o IDT/SINE dispõe de 935 vagas de emprego abertas em suas 
unidades de atendimento, em diversas áreas e funções.  
 Para facilitar o contato com as empresas, 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.

 Criada através da Portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho nº 
1.065, de 23 de setembro de 2019, 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 sobre o seu uso.

Plano visa ampliar a participação dos pequenos negócios 
nas vendas para o Estado

 Ampliar a participação das micros e pequenas empresas nas compras 
governamentais foi o principal objetivo da Secretaria do Planejamento e Gestão 
(Seplag) ao apresentar o “Plano Anual de Compras 2021”, instrumento do 
Programa de Compras do Governo do Ceará. As principais ações de fomento à 
participação dos pequenos negócios apresentadas no evento contaram com a 
parceria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sedet) e da 
Junta Comercial do Ceará (Jucec). A live, transmitida pelo canal da Seplag no 
YouTube, foi destinada aos empreendedores de pequenos negócios e demais 
interessados em vender para o Governo do Estado.
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