
 O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), participa entre os dias 8 e 11 de junho de um dos 
principais eventos virtuais  internacionais sobre Hidrogênio Verde.  O Hydrogen 
Americas Summit, organizado pelo Sustainably Energy Concil (SEC) , reúne  
playeres mundiais da cadeia do combustível zero carbono, produzido unicamente 
por energias renováveis.
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Hub de Hidrogênio Verde do Ceará é apresentado em 
evento virtual internacional
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Modelo de operação no Brasil, ZPE Ceará recebe visita 
de executivos do Piauí

Ceará Credi: agentes de crédito e supervisores são 
capacitados para atuação no programa  

 Uma intensa troca de aprendizagem e conhecimento sobre a condução 
do microcrédito orientado utilizando a tecnologia marcou a semana dos 8 
supervisores e 96 agentes de crédito selecionados por meio de edital e 
contratados para atuação no Ceará Credi. O programa de microcrédito 
produtivo foi lançado em abril deste ano pelo governador Camilo Santana e 
contará com aporte de R$ 100 milhões somente na primeira fase.

 Única Zona de Processamento de Exportação atualmente em operação 
no Brasil, a ZPE Ceará, que faz parte do Complexo do Pecém, recebeu nesta 
terça-feira, 1°, uma visita técnica de representantes da ZPE Parnaíba, que está 
em processo de implantação para iniciar suas atividades no estado do Piauí.

Fonte: Adece
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Clique aqui e leia mais.

 O Ceará vai ser um dos três estados contemplados pela Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), vinculada ao Governo Federal, no plano de 
intensificar estudos para melhor aproveitamento econômico do potencial 
geológico no País. 

Ceará vai ampliar pesquisas em mineração

Fonte: Sedet
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Fonte: Jucec

Maio tem crescimento de 102% no número 
de registro de empresas

 O mês de maio de 2021 apresentou o balanço de 8.455 novas 
empresas no Ceará, de acordo com os dados levantados pela Junta 
Comercial do Estado do Ceará (Jucec). O valor foi mais que o dobro em 
comparação ao mesmo mês em 2020, que teve 4.182. Embora a economia 
do estado esteja em recuperação gradual devido à pandemia do Covid-19, a 
diferença entre os dois períodos é de 102% a mais no registro de empresas.
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IDT/SINE realiza cerca de 294 mil atendimentos em 2021

Com destaque no Nordeste, Ceará registra aumento de 
contratações intermitentes e temporárias em 2021

 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) encerra o mês de maio 
contabilizando 293.963 atendimentos. 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 referem-se à prestação dos diversos serviços 
oferecidos pelo IDT/SINE, na rede de unidades do Estado.
 Os números refletem ainda o trabalho do órgão na manutenção dos serviços 
à população, de forma presencial, bem como a criação de soluções virtuais, 
investindo em ferramentas de fácil assimilação e alcance das demandas dos 
usuários do seu sistema. Nesse contexto, o Instituto lançou o Atendimento Virtual 
(telefone), o WhatsApp Business e o Chatbot, dentre outros, com a ideia de 
modernizar a metodologia de atendimento, considerando a importância do 
isolamento nesse período de pandemia.
 Entre os serviços mais procurados pelos trabalhadores estão o cadastro no 
sistema para verificação e/ou encaminhamento para as vagas de emprego e a 
habilitação ao benefício do seguro-desemprego.  O órgão também disponibiliza 
orientação profissional com dicas para a inserção ou reinserção no mercado. 
 Para agendar o atendimento presencial, caso optem pela modalidade, os 
trabalhadores devem acessar o portal www.idt.org.br.

 De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), o estado do Ceará foi o segundo do Nordeste a gerar mais empregos 
intermitentes e temporários nos primeiros quatro meses deste ano. Com 698 e 156 
vagas abertas, respectivamente, no período, o resultado também coloca o Estado 
como o 9º melhor resultado no País.

IDT/SINE registra mais de 21 mil vagas captadas, em 2021, 
com destaque para o setor de serviços

Fonte: IDT
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 O IDT/SINE respondeu pela captação de 21.188 vagas nas empresas clientes 
da rede, em 2021. Os dados são da Base de Gestão da Intermediação de Mão de 
Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, que demonstra ainda a participação da 
manutenção do setor de serviços, como o maior gerador de vagas pelo órgão, 
com a oferta de 8.262 oportunidades. Na sequência, encontra-se a Indústria 
(6.616) e o comércio (3.790).
 Embora a vaga de alimentador de linha de produção esteja no topo da lista 
das vinte ocupações mais ofertadas, a lista contempla ainda oportunidades para 
técnico de enfermagem, assistente administrativo, enfermeiro, auxiliar de 
escritório, agente de defesa ambiental e vendedor do comércio varejista.
 Atualmente, o IDT/SINE dispõe de 974 vagas de emprego abertas em suas 
unidades de atendimento, para diversas áreas e funções, com destaque para as 
vagas destinadas a alta estação, supermercados e restaurantes. Para 
acompanhar a relação, os interessados devem clicar na opção “consulte as vagas 
disponíveis” no portal www.idt.org.br, onde também é possível agendar seu 
atendimento, presencial ou remoto. 
 Para as empresas que desejam ofertar suas vagas, o órgão coloca à 
disposição os serviços prestados 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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