
 O mês de agosto de 2021 foi histórico para o Porto do Pecém, localizado 
no litoral oeste do estado do Ceará. No mês passado, o terminal atingiu a 
movimentação recorde de 2.161.715 toneladas (t), o que representa um 
crescimento de 33 % em relação a julho de 2021. É a primeira vez que o porto 
cearense supera a marca de 2 milhões de toneladas movimentadas num 
único mês, desde que foi inaugurado em março de 2002.

Porto do Pecém supera a marca de 2 milhões de toneladas 
movimentadas num único mês e bate novo recorde

Fonte: Complexo do Pecém
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 Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o governador Camilo 
Santana anunciou, ao lado da diretoria da EDP do Brasil, a instalação do 
projeto piloto para implantação de uma usina de hidrogênio verde no Pecém, 
com capacidade de produção de 250 Nm3/h do gás. Sua operação deve ser 
iniciada já em dezembro de 2022, atraindo um total de R$ 41,9 milhões de 
investimento.

Ceará receberá a primeira usina de hidrogênio verde do 
Brasil com operação já em 2022

Fonte: Governo do Ceará
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 O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia 
Júnior, visitou nessa sexta-feira (27) algumas das principais instalações do 
Complexo do Pecém. O titular da pasta organizou uma visita institucional 
com algumas autoridades e profissionais que participaram ativamente do 
projeto de construção do Porto do Pecém, terminal que em março do 
próximo ano completará 20 anos de operação.                                                   

Profissionais que ajudaram no projeto de construção do 
Porto do Pecém retornam ao local quase 20 anos depois

Fonte: Sedet
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Porto do Pecém reinicia serviço de exportação de frutas 
frescas para a Europa

 O terminal portuário do Pecém reiniciou nessa quinta-feira (02) o 
serviço de exportação da safra de frutas frescas produzidas no nordeste 
brasileiro. Pouco antes das 20h de ontem, o navio MSC Caterina atracou no 
terminal de múltiplas utilidades (TMUT) do Porto do Pecém para carregar 
melões, mangas e uvas em direção à Europa.                                                  

Fonte: Complexo do Pecém
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 Considerado o “fruto de ouro” devido à sua alta lucratividade, o cacau é 
originário da América Central, mas disseminado por todo o mundo. Há pouco 
mais de 10 anos é cultivado também em terras cearenses. Dados de 2019 do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que a Bahia é o 
maior produtor de cacau do Brasil com uma área plantada de 480 mil 
hectares e produção de 122 mil toneladas. Com seus 174 mil hectares e 116 
mil toneladas produzidas, o Pará é, hoje, o 2º maior produtor nacional.

Produção de cacau é realidade e apresenta bons 
resultados a partir de incentivos do Governo do Ceará

Fonte: Governo do Ceará
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Multinacional anuncia novo Centro de Distribuição no Ceará  
 Na tarde dessa quinta-feira (26), a Amazon anunciou, em São Paulo, 
que vai inaugurar um Centro de Distribuição na Região Metropolitana de 
Fortaleza. Localizado em Itaitinga, o empreendimento vai gerar 
oportunidades de empregos para os cearenses. A empresa multinacional 
busca aumentar a capilaridade logística no Brasil, melhorando a experiência 
dos clientes,  reduzindo o tempo de entrega dos produtos em nível nacional.                                                                           

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Novo parque solar entra em operação, na Chapada do Apodi

Governo do Ceará inaugura infraestrutura do Polo 
Metalmecânico de Tabuleiro do Norte para fortalecer 

o setor e gerar empregos
 O governador Camilo Santana entregou, nesta quinta-feira (2), a 1ª 
etapa do Polo de Desenvolvimento Metalmecânico de Tabuleiro do Norte, 
município do Vale do Jaguaribe. Ao lado do governador estavam os 
secretários Maia Júnior, do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do 
Ceará, e Zezinho Albuquerque, das Cidades, além de autoridades e 
empresários locais.                                                

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

 Com uma área de 830 hectares, entre nos municípios de Limoeiro e 
Tabuleiro do Norte, o mais novo parque de energia fotovoltaica do Ceará 
tem capacidade instalada de 360 MW. É o maior até então em termos de 
potência e número de módulos de placas solares.  O Parque Alex, da 
empresa Elera Renováveis, do grupo Brookfield Renewable Partners, foi  
inaugurado nessa quinta-feira (02) em Limoeiro do Norte, Vale do 
Janguaribe.           

Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.
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Impulsiona Ceará: evento mobiliza diversos setores em prol 
do desenvolvimento regional

 Na última terça-feira (31), o 1º Seminário “Impulsiona Ceará: fortalecendo 
os arranjos produtivos locais” mobilizou representantes de diversas entidades 
para discutir formas de atuar conjuntamente para o desenvolvimento regional. 
Mais de 500 pessoas, dentre representantes de Sindicatos, Prefeituras, 
entidades classistas, empresários, microempreendedores, acompanharam o 
evento, que aconteceu de forma virtual, com transmissão pelo Canal do Centec 
no Youtube.

 Com o avanço da cobertura vacinal, a retomada da economia e a chegada 
dos meses do B-R-O-BRÓ, o mercado de trabalho começa a aquecer e 
ampliam-se as oportunidades de emprego. Dessa forma, os interessados em 
conquistar uma vaga já podem buscar o Instituto de Desenvolvimento do 
Trabalho (IDT), por meio das Unidades do IDT/SINE no Estado. Atualmente, o 
órgão conta com 700 vagas abertas para vendedor de loja, em caráter 
temporário.

Procura por atendimento no IDT/SINE mantém superioridade 
com relação a 2020

IDT/SINE está com 700 vagas temporárias abertas

 Há 23 anos atuando em políticas públicas na área do trabalho no Estado, o 
IDT/SINE é destino certo de trabalhadores que estão à procura de uma 
colocação do mercado do trabalho, seja para primeiro emprego ou para uma 
nova reinserção. Conforme dados da base de gestão do Ministério da Economia 
e de indicadores próprios do órgão, durante o mês de julho e até o dia 20 de 
agosto deste ano, 96.777 pessoas foram atendidas para consulta de vagas de 
emprego, encaminhamento para as oportunidades, orientação profissional e 
habilitação no seguro-desemprego, dentre outros. 
 De acordo com o mesmo indicador, a busca pelas vagas de emprego lidera 
a lista de acessos entre os que procuram o órgão. Em nível setorial, Fortaleza 
concentra a maior procura pelos serviços.
 O balanço demonstra uma superação dos resultados, se considerados os 
registros do mesmo período em 2020, onde foram atendidas 74.970 pessoas.  
Para o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, o aumento da procura pelos 
serviços reflete a retomada das atividades econômicas no Estado em função do 
avanço da cobertura vacinal contra a Covid-19.

Ceará é destaque na geração de empregos no Nordeste, 
em julho

Mais Empregos Ceará: programa que vai criar 20 mil novos 
empregos começa a cadastrar as empresas na 

segunda-feira (6/9)

Fonte: Centec

 Com a retomada da economia cearense, o emprego celetista no Ceará 
apresentou expansão de 13.420 postos de trabalho, em julho de 2021. O saldo 
representa o melhor resultado do Nordeste, para o período, seguido pelos 
números da Bahia (11.373) e Pernambuco (8.931). Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados, nesta 
quinta-feira (26/8).

 Com a retomada da economia cearense, o emprego celetista no Ceará 
apresentou expansão de 13.420 postos de trabalho, em julho de 2021. O saldo 
representa o melhor resultado do Nordeste, para o período, seguido pelos 
números da Bahia (11.373) e Pernambuco (8.931). Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados, nesta 
quinta-feira (26/8).
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Fonte: IDT

IDT/SINE segue captando novas oportunidades para 
o trabalhador 

 Ofertas de emprego, orientação profissional, habilitação no 
seguro-desemprego, intermediação de autônomos e pessoas com deficiência 
estão entre as principais linhas de atuação desenvolvidas pelo IDT/SINE no 
Estado.  Atualmente, o órgão está com 1.200 vagas abertas disponíveis para as 
pessoas que acessam os serviços, seja presencial ou através dos canais digitais 
desenvolvidos para ampliar a acessibilidade às oportunidades. 
 De acordo com informações da base de gestão do Ministério da Economia, 
durante o mês de julho e até o dia 20 de agosto deste ano, o IDT incluiu 8.472 
vagas de emprego em seu sistema de intermediação de mão de obra, ainda num 
contexto de recuperação pelos efeitos da pandemia no mercado. Para garantir 
mais inclusão social pelo trabalho, o órgão foca na ampliação das suas ações 
buscando atingir públicos específicos, como a população LGBTQIA+, 
profissionais autônomos, pessoas com deficiência e egressos do sistema penal.  
 Para facilitar o acesso das empresas para a oferta de vagas, os técnicos do 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) realizam visitas in loco, além das 
alternativas de atendimento remoto pelas plataformas digitais, como os portais 
www.idt.org.br  e www.gov.br/trabalho , e do contato telefônico através da 
Central de Atendimento ao Cliente pelo número 0800 591.0363.
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