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Complexo do Pecém assina memorando 
com multinacional chinesa

Documento foi assinado na manhã desta 
quarta-feira (21) e prevê a instalação de um 
complexo eólico offshore no litoral do Pecém

 Foi assinado na manhã desta 
quarta-feira (21), em breve cerimônia 
realizada na sede do Complexo do Pecém, 
um memorando de entendimento com a 
multinacional chinesa Mingyang Smart 
Energy , que planeja instalar um complexo 
eólico offshore na região do litoral do 
Pecém. Na indústria de produção de energia 
eólica, o termo offshore se aplica a torres 
eólicas instaladas em alto mar, em águas 
não muito profundas e em locais afastados 
das rotas de tráfego marítimo.
 Para se conectarem com a rede elétrica 
em terra, as torres são ligadas à costa 
através de cabos submarinos. A energia 
gerada é então enviada para centros de 
distribuição. “Hoje  o Complexo do Pecém 
possui empresas que contribuem 
diretamente com a matriz energética do 
Estado do Ceará. Agora, estamos iniciando 
os primeiros estudos de viabilidade em 
torno desse projeto pioneiro, um projeto de 
energia eólica offshore, o que é 
extremamente importante para o 
desenvolvimento e o consequente 
amadurecimento do setor de energias 
renováveis no Brasil”, afirma Danilo Serpa – 
Presidente do Complexo do Pecém.
 No último mês de setembro, o Governo 
do Ceará, que é acionista majoritário do 
Complexo do Pecém, já havia assinado um 
memorando com a Mingyang para 
formalizar a intenção de receber um 
complexo eólico offshore no Estado. Na 

Fonte: Sedet

Fique por dentro das 
medidas adotadas pelo 
Governo do Estado do 
Ceará, desde que foi 

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.

 

ocasião, o governador Camilo Santana destacou o pioneirismo do Ceará na 
geração de energias renováveis. “Queremos retomar a nossa vanguarda”, 
afirmou, após a assinatura.

Clique aqui para ler a notícia completa.
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 A Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) e a Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) informam a nova data da 
Rodada Virtual de Negócios da Moda. O evento foi remarcada para os dias 
03 e 04 de dezembro e as inscrições vão até o dia 12 de novembro.
 Os interessados em participar podem baixar o Regulamento  nº 
02/2020, referente a Rodada Virtual de Negócios do setor da Moda, e 
preencher a ficha de inscrição.
 Adece e Sedet realizarão três Rodadas Virtuais até o fim do ano de 
2020. A Rodada Virtual de Negócios do segmento de Energia, já tem data 
definida para os dias 18 e 19 novembro. As inscrições para essa Rodada 
terminam no próximo dia 23 de outubro. Em breve serão divulgados 
destalhes da Rodada de Logística.

Rodada Virtual de Negócios da Moda será realizada nos 
dias 03 e 04 de dezembro

Clique aqui para ler a notícia completa.

RODADAS VIRTUAIS
DE NEGÓCIOS

MODA
03 e 04/12/2020

Fonte: Sedet

Novo decreto não traz avanço na retomada de atividades 
e restrição é maior nos municípios com aumento de casos

Além dessas medidas, o governador Camilo Santana reforçou a 
importância da fiscalização no aeroporto e nas campanhas eleitorais

 O Decreto Estadual, que entrou em vigor na segunda-feira (19), traz 
recomendações de restrição maior nos municípios onde está ocorrendo 
aumento de casos de Covid-19. O governador Camilo Santana anunciou em 
suas redes sociais a adoção desta e de outras medidas na tarde de sábado 
(17), após participar, de forma remota, de reunião com o Comitê que 
delibera sobre as ações relativas à pandemia do coronavírus, constituído 
por representantes de todos os Poderes.
 De acordo com Camilo Santana, após análises dos dados e informações 
apresentados por especialistas da equipe de saúde, ficou estabelecido que 
não haverá qualquer avanço no Plano de Reabertura, pela segunda semana. 
Isso, conforme afirmou, faz-se necessário por conta dos indicadores que 
apontam aumento de casos em algumas áreas, ainda que os números gerais 
no Estado estejam em queda. “Os órgãos estaduais de fiscalização deverão 
reforçar as ações, o que seria muito importante ser feito também pelos 
órgãos municipais em todo o Ceará”, alertou o governador. “Continuaremos 
agindo sempre com toda prudência e responsabilidade para que não haja 
retrocesso no Plano de Reabertura. Superar esse desafio depende das 
ações e esforços de todos nós”.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Clique aqui para visualizar o Decreto 33.775.  

Fonte: Governo do Ceará

 Neste mês de outubro o Ministério da Agricultura e Abastecimento 
(MAPA) confirmou foco de Peste Suína Clássica (PSC) no município de 
Parnaíba, no Piauí. A localidade faz divisa com os municípios cearenses de 
Chaval e Granja, que são áreas de vigilância da Agência de Defesa 
Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet). Com a confirmação, a 
Adagri mobilizou técnicos da área para realizarem o monitoramento das 
propriedades com suínos em ambos os municípios cearenses.
 A Agência também alerta aos produtores rurais que avaliem seus 
animais e “se encontrarem qualquer sintoma nos suínos informem 
imediatamente a uma das unidades da Adagri para as devidas 
providências”, ressalta o diretor de sanidade animal, Amorim Sobreira. 
Nessa situação o produtor deve entrar em contato através de um dos 
canais da Diretoria de Sanidade Animal na Adagri: Telefone: 08002800410; 
Whatsapp (85 98878.798) ou e-mail disan@adagro.ce.gov.br. A Empresa de 
Assistência Técnica Extensão Rural do Ceará (Ematerce) e secretarias 
municipais de Agricultura também recebem as notificações.

Sobre a Peste Suína Clássica (PSC)

A PSC é causada por um vírus, cuja transmissão ocorre através de animais 
infectados e objetos/fômites contaminados. A doença, de Notificação 
Obrigatória, apresenta sintomas como: alta mortalidade, principalmente 
em leitões, febre, manchas avermelhadas na pele e corrimento ocular 
(olhos remelando). A doença não apresenta risco de saúde para humanos.

 O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação 
Superior, lança nesta quinta-feira (22/10), às 10 horas, a Feira do Conhecimento 
Digital, via Google Meet, no link https://meet.google.com/pmh-ajdv-ptf.
 O secretário Inácio Arruda comandará o evento, que contará com a 
divulgação da programação, da nova identidade visual e outras novidades da FdC 
Digital, que acontecerá de 9 a 11 de dezembro de 2020.
 A grande convidada para o lançamento da FdC será a presidente nacional da 
Fundação Oswaldo Cruz, Nísia Trindade Lima. A Fiocruz é parceira do evento, com a 
realização da Feira Soluções para a Saúde, que acontece dentro da FdC 

Realidade virtual

 Com formato exclusivamente digital, a Feira do Conhecimento 2020 promete 
proporcionar aos participantes uma experiência única e inesquecível, em um 
ambiente imersivo em realidade virtual.
 A edição deste ano acontecerá em uma plataforma interativa para feiras 
virtuais 3D com acesso 100% online e gratuito. Serão três dias de palestras, lives e 
webinares, além de mostras virtuais em diversas áreas do conhecimento ligadas à 
ciência, tecnologia, empreendedorismo, cultura maker, inteligência artificial e 
muito mais.

Como participar

O público-alvo da Feira do Conhecimento é formado por jovens empreendedores, 
empresários, estudantes, professores e pesquisadores, profissionais da área de 
tecnologia, gestores e comunidade em geral. O acesso do visitante é gratuito, 
basta preencher a ficha de inscrição disponível no site do evento.

Serviço:
Lançamento da Feira do Conhecimento Digital
Data: 22/10, quinta-feira, às 10h, via Google Meet:
https://meet.google.com/pmh-ajdv-ptf
www.feiradoconhecimento.com.br

Adagri alerta produtores cearenses quanto a confirmação 
de Peste Suína Clássica no Piauí

Secitece lança Feira do Conhecimento Digital nesta 
quinta-feira (22/10)

A quarta edição da FdC será realizada em plataforma de realidade 
virtual, interativa e com acesso 100% online e gratuito

Fonte: Adagri
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 Os peixes ornamentais são uma segmentação da piscicultura cearense 
que está cada vez mais relacionada a bons negócios. Em termos de 
exportações, houve crescimento de 86,4% nos primeiros nove meses de 
2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. Evolução de US$ 263 
mil para US$ 490 mil. Com o mercado pet cada vez mais em expansão, a 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) acredita na 
ampliação desse mercado no estado em até 30% este ano.
 “Estamos atentos ao potencial desse segmento e prontos para 
atender as demandas que surgirem por meio do programa governamental 
da Aquicultura e Pesca”, observa Sílvio Carlos, secretário-executivo do 
Agronegócio da Sedet. “Temos grande interesse na formalização de 
empresas e na desburocratização de processos. Nossa orientação é criar 
um ambiente cada vez mais propício ao desenvolvimento de negócios”, 
complementa.
 Os peixes ornamentais são uma segmentação da piscicultura cearense 
que está cada vez mais relacionada a bons negócios. Em termos de 
exportações, houve crescimento de 86,4% nos primeiros nove meses de 
2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. Evolução de US$ 263 
mil para US$ 490 mil. Com o mercado pet cada vez mais em expansão, a 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) acredita na 
ampliação desse mercado no estado em até 30% este ano.

Exportação de peixes ornamentais cresce acima de 
86% entre janeiro e setembro

Nos primeiros nove meses do ano foram exportados US$ 490 mil. No 
mercado interno, o crescimento nas vendas foi de até 35%

Clique aqui para ler a notícia completa.

Movimentação de contêineres no Porto do Pecém 
bate recorde em setembro

No mês passado foram movimentados quase 40 mil contêineres, o 
melhor resultado mensal no histórico do terminal portuário cearense

Fonte: Complexo do Pecém

 Setembro de 2020, mês e ano do melhor período no histórico da 
movimentação de contêineres no Porto do Pecém. Entre embarques e 
desembarques foram movimentados 39.207 TEU`s (unidade equivalente a 
1 contêiner de 20 pés), ou seja, quase quarenta mil contêineres passaram 
pelo terminal portuário cearense no mês passado.
 O resultado é 6% maior que o registrado em setembro de 2019, 
quando foram movimentados 34.916 TEU´s. O volume obtido no mês 
passado supera também o resultado alcançado no mês de agosto de 2020, 
quando 35.649 TEU´s foram movimentados pelo Porto do Pecém.

Movimentação de Contêineres no Porto do Pecém em Setembro/2020

Embarques
Cabotagem: 13.060 TEU´s
Longo Curso: 4.314 TEU´s

Desembarques
Cabotagem: 20.665 TEU´s
Longo Curso: 1.168 TEU´s

Segundo o gerente de negócios portuários do Complexo do Pecém, Raul 
Viana, a explicação para o incremento na movimentação de contêineres 
está no crescimento da cabotagem e da fruticultura. 

Série Histórica com Melhores Resultados Mensais (2016 – 2020)
2020 – Setembro com 39.207 TEU´s
2019 – Outubro com 36.425 TEU´s
2018 – Setembro com 29.755 TEU´s
2017 – Dezembro com 29.574 TEU´s
2016 – Setembro com 22.854 TEU´s

Adagri diminui riscos ao agronegócio e a saúde pública 
através da fiscalização de trânsito

 Desde o dia 20 de setembro a Agência de Defesa Agropecuária do 
Ceará (Adagri), órgão vinculado a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), tem intensificado a fiscalização do trânsito 
agropecuário por meio de serviços extraordinários. Neste primeiro mês de 
implantação foram abordados mais de 200 veículos em 24 ações 
coordenadas com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e Secretaria da Fazenda (SEFAZ), para averiguação dos 
normativos legais estabelecidos para o trânsito de animais, vegetais, seus 
produtos e subprodutos.
 Segundo o engenheiro agrônomo e fiscal estadual agropecuário da 
Adagri, Dr. Dimas Oliveira, que está respondendo pela Comissão Interna de 
Gestão de Trânsito Agropecuário (CIGTA), “a intensificação das fiscalizações 
de trânsito, de forma coordenada, faz com que a Adagri aprimore sua 
atuação enquanto órgão responsável pela manutenção e melhoramento do 
status sanitário da agropecuária cearense”, reforça. 
 Vale ressaltar que ao intensificar as fiscalizações do trânsito 
agropecuário, a Adagri também está atuando de forma preventiva na saúde 
pública. “Nas blitzes também foram apreendidos produtos de origem 
animal sem inspeção ou transportados de forma irregular, evitando com 
isso possíveis doenças transmitidas por alimentos (DTA’s), pelo elevado 
risco de contaminação alimentar destes produtos”, explica o fiscal da 
Adagri.

Fonte: Adagri

Clique aqui para ler a notícia completa.

Fonte: Secitece

Ceará projeta produzir mais de 5 GW em energia eólica offshore nos 
próximos cinco anos

 O Ceará desponta como um grande produtor e fornecedor de 
equipamentos para usinas de energia eólica offshore para os próximos 
anos. Após assinatura do memorando de entendimento entre o Governo do 
Estado do Ceará e a chinesa Mingyang Smart Energy, em setembro deste 
ano, a instalação de uma grande indústria de aerogeradores para parques 
eólicos dentro do oceano, avança a passos largos.
 Esta semana, o vice presidente da multinacional chinesa, Larry Wang, 
retornou ao Ceará para definir detalhes da instalação da fábrica no 
Complexo do Pecém. Nesta segunda-feira (19), Mr. Larry foi recebido pelo 
secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, e pela 
secretária executiva da Indústria, Roseane Medeiros. O vice-presidente 
acompanhado do gerente regional da Mingyang, Ben Gao, ressaltou a 
intenção do grupo chinês em transformar o Porto do Pecém em um hub de 
exportações de equipamentos para usinas de energia eólica offshore tanto 
para o Brasil e exterior.
 “Nós, do Governo do Estado, estamos trabalhando de forma ágil e com 
o compromisso de criar condições para atrair empresas que produzem 
energias renováveis para o Ceará. Nos comprometemos em fornecer todo o 
apoio insitucional para que o projeto da Mingyang seja consolidado. 
Estamos muito felizes e entusiamados para estabelecer essa matriz de 
energia limpa no Ceará e no Brasil”, afirmou o titular da Sedet, Maia Júnior.
 Para se instalar no Ceará, a empresa levou em consideração fatores 
como localização geográfica, que assegura potencial para a geração de 
energia elétrica a partir de fontes renováveis, e a infraestrutura do Porto do 
Pecém. A Sedet está apoiando institucionalmente a viabilização da 
construção de uma torre de testes da multinacional chinesa. “A empresa já 
produz e fornece turbinas e pás eólicas para parques offshore na China e 
quer entender quais são as condições do vento no nosso litoral”, afirmou o 
coordenador de Atração de Empreendimentos Industriais Estruturantes da 
Sedet, Sérgio Araújo.
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 Na manhã dessa segunda (19/10), a Unidade do IDT/SINE de Juazeiro 
do Norte retomou o atendimento presencial aos trabalhadores da Região. 
Com a reabertura do posto, o Instituto restabelece o funcionamento da sua 
rede e está operando de forma presencial em todas as suas dezoito 
Unidades no Estado.
 O atendimento segue em consonância com o Plano de Retomada 
Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais, e ocorre 
seguindo todas as orientações e protocolos previstos pela saúde. Dessa 
forma, para evitar aglomeração, o atendimento será totalmente agendado, 
bem como serão mantidos os distanciamentos necessários e todos devem 
estar usando máscaras.
 O IDT deu início, em junho, à retomada do atendimento presencial, com 
a abertura de cinco Unidades. Nos postos, os trabalhadores podem obter os 
serviços de cadastro ou encaminhamento para o mercado de trabalho, bem 
como a habilitação do seguro-desemprego e a recepção da CTPS.

Serviço

O agendamento para o atendimento presencial nas Unidades do IDT está 
disponível no portal www.idt.org.br; para o Vapt Vupt o agendamento está 
disponível no endereço http://vaptvupt.sps.ce.gov.br.

 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), através das 
Unidades de Messejana e Eusébio, está ofertando 200 vagas de emprego 
temporárias para o Beach Park. As oportunidades buscam suprir as 
demandas da rede hoteleira, neste período de final de ano. São diversas 
vagas para ocupações como auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, 
camareiro, instrutor de brinquedos, atendente de A&B, cumins, garçom, 
recreador, recepcionista, vendedor de loja, monitor de esporte e lazer, 
operador de caixa bilíngue e recepcionista bilíngue.
 O IDT tem a expectativa de que sejam geradas cerca de 3 mil vagas 
temporárias no Ceará, para o período do final do ano, considerando os 
meses de setembro a dezembro de 2020. Além das vagas para o setor de 
serviços, também estão sendo selecionados cerca de 700 trabalhadores 
que atuarão como vendedores, em oportunidades temporárias, durante as 
vendas do final de ano.
 Para o Beach Park, há vagas para profissionais com ou sem 
experiência. É desejável que residam nos municípios de Eusébio, Aquiraz ou 
Fortaleza – nos bairros da Grande Messejana, Lagoa Redonda, Paupina, São 
Bento, Sabiaguaba, Sapiranga, Coaçu, Guajiru e Jangurussu.
 Os interessados devem agendar seu atendimento nas Unidades do IDT 
e levar o currículo atualizado impresso e sua documentação completa. O 
processo seletivo ocorrerá no período de 19 de outubro a 13 de novembro. 
Lembre-se que ao comparecer à Unidade, deve seguir as medidas de 
segurança, usando máscara e portando sua caneta.

 Em evento virtual, realizado na terça-feira (dia 20), a Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) debateu a questão do 
trabalho informal no Ceará a partir de um estudo coordenado pela 
Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Junta Comercial do Estado (Jucec), 
Companhia de Desenvolvimento do Ceará (Codece) e Instituto de Pesquisa e 
Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).
 O documento revela que quase 54% das 3,609 milhões dessoas 
ocupadas no Ceará vivem com rendimentos, em média, de apenas um terço 
da renda dos trabalhadores formais. O percentual é equiparado aos 
números da região Nordeste, mas muito aquém da média brasileira, que não 
chega a 40%. Além disso, aponta que a informalidade é maior no interior do 
estado em setores relacionados principalmente à agricultura, construção 
civil e comércio.
 “É uma situação preocupante, pois são pessoas que trabalham 
geralmente sem direito a férias, décimo terceiro salário e sem assistência da 
seguridade social”, observou durante o evento Kennedy Vasconcelos, 
secretário-executivo do Trabalho e Empreendedorismo da Sedet. “Mas para 
lidar com um problema e buscar soluções o primeiro passo é reconhecê-lo. 
Por isso a importância dessa pesquisa”, acrescentou.
 Os dados apontam, por exemplo, que no setor agropecuário no interior 
do estado para cada trabalhador com carteira assinada existem 22 atuando 
na informalidade. “Também no interior cearense, os segmentos do comércio 
e de hospedagem e alimentação, enquadrados como pequenos negócios 
(com até cinco pessoas ocupadas), têm elevado grau de informalidade”, 
informou Alexsandre Cavalcante, analista de políticas públicas do Ipece.

 Na última quinta-feira (15), membros do Conselho Estadual do 
Trabalho (CET) se reuniram virtualmente para a 3ª Reunião Ordinária. Um 
dos assuntos discutidos foi a modernização da rede de atendimento das 
unidades do Instituto do Desenvolvimento do Trabalho.
 Representantes dos órgãos e entidades refletiram sobre a 
importância da virtualização dos serviços de atendimento para a ampliação 
do acesso dos trabalhadores ao mercado de trabalho. “Podemos elevar 
nossa participação e produtividade, chegando a todas as pessoas que 
precisam do nosso trabalho”, diz o presidente do Conselho, Kennedy 
Vasconcelos, também secretário executivo do Trabalho e 
Empreendedorismo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet). Essa sinalização, confirmada pela Plenária, será o eixo 
principal do Plano de Ações e Serviços para 2021.
 A vice-presidente, Nagyla Drumond, representante da Secretaria da 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), reforçou temas como a 
qualificação dos trabalhadores, o avanço das novas profissões, a inovação 
tecnológica, o investimento em formação e como intermediar a mão de 
obra das universidades do Ceará. O conselheiro Rogers Mendes, 
representante da Secretaria da Educação (Seduc), acrescentou a relevância 
da conexão do trabalho com a rede de escolas profissionalizantes do Ceará. 
O conselheiro Fábio Zech, da Superintendência Regional do Trabalho (SRT) 
destacou avanços com a virtualização, como a CTPS digital, que promove 
acesso a todos os brasileiros, e redução de gastos públicos.
 A próxima reunião está marcada para 10 de dezembro, ocasião em que 
o Conselho aprofundará a discussão sobre a inclusão de jovens no mercado 
de trabalho e as prioridades para 2021.

 No período de 2 de março a 9 de outubro, o IDT/SINE atendeu 299.680 
trabalhadores em suas unidades. Os dados são da Base de Gestão da 
Intermediação de Mão de Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e dos 
indicadores internos do órgão. Apesar de demonstrarem uma leve 
oscilação com relação aos resultados da semana anterior, os números 
registrados na última semana, refletem estabilidade no número de 
atendimentos presenciais e virtuais. 
 Mantendo o protocolo de segurança recomendado pela pasta da saúde 
no estado, o IDT/SINE já conta com todas as suas unidades realizando 
atendimento presencial por agendamento, para evitar aglomerações. 
 Mesmo com o atendimento presencial normalizado, o órgão mantém 
ativos, e à serviço da população, seus canais de atendimento remoto. Para 
quem deseja acessar os serviços do IDT/SINE a distância, poderá fazê-lo 
através de e-mail, aplicativos chatbot e WhatsApp, dos portais 
www.idt.org.br e gov.br/trabalho, do aplicativo SINE FÁCIL, além das suas 
páginas no Facebook e Instagram. A comunicação por telefone também é 
possível e destaca-se como principal meio utilizado pelo trabalhador. Os 
interessados podem obter os números no portal, acessando 
www.idt.org.br.

 De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação de 
Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, entre os dias de 2 de 
março a 9 de outubro, o IDT/SINE respondeu pela captação de 28.140 vagas 
nas empresas clientes da rede.  
 Apesar do retorno gradativo das atividades econômicas no estado, os 
números ainda refletem o momento de enfrentamento à COVID-19, quando 
houve uma desaceleração na oferta de vagas, exceto para empregos na 
área da saúde e atividades correlatas, e também para os setores essenciais 
da economia, como supermercados e farmácias. 
 Com cem por cento das suas unidades atendendo presencialmente por 
sistema de agendamento, o IDT mantém ainda à disposição de 
trabalhadores e empregadores, plataformas digitais, como o site 
www.idt.org.br, o portal gov.br/trabalho e o atendimento telefônico.

Conselho Estadual do Trabalho (CET) discute a 
modernização do atendimento nas unidades do IDT/SINE  

Fonte: IDT

IDT está com 200 vagas temporárias para rede de hotéis 
e parque aquático

Sedet promove live e apresenta políticas para combater 
a informalidade no Ceará

O estudo Trabalho Informal no Ceará: Desafios e 
Oportunidades revela que a maioria da população ocupada 

não tem carteira assinada 

IDT tem atendimento presencial restabelecido 
em todas as Unidades

Fonte: IDT

Fonte: Sedet 
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Fonte: Sedet

Clique aqui para ler a notícia completa e acessar o documento na íntegra.

Atendimento ao trabalhador se aproxima de 
300 mil no IDT/SINE

IDT/SINE registra 28.140 vagas captadas nas empresas

Fonte: IDT

Fonte: IDT

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/10/20/sedet-promove-live-e-apresenta-politicas-para-combater-a-informalidade-no-ceara/
http://www.idt.org.br/
http://vaptvupt.sps.ce.gov.br/agendamento/#/home
http://www.idt.org.br/
http://www.idt.org.br/
http://www.idt.org.br/
https://www.gov.br/trabalho/pt-br
https://www.gov.br/trabalho/pt-br


MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Adagri realiza palestra sobre Guia de Trânsito Interno 
Vegetal em Baturité.

Governo do Estado do Ceará publica decreto que institui ponto 
facultativo no Dia do Servidor Público, 28 de outubro.

Adagri continua com as fiscalizações de criatórios de risco no 
Parque Estadual do Cocó.

https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/10/do20201020p01-1.pdf
https://www.adagri.ce.gov.br/2020/10/21/adagri-continua-com-as-fiscalizacoes-de-criatorios-de-risco-no-parque-estadual-do-coco/
https://www.adagri.ce.gov.br/2020/10/19/adagri-realiza-palestra-sobre-guia-de-transito-interno-vegetal-em-baturite/


facebook.com/sedetceara
facebook.com/adagriceara
facebook.com/adececeara
facebook.com/codececeara
facebook.com/complexodopecem
facebook.com/JucecCeara
IDT/SINE

@sedet.ceara
@adagri.ce
@adececeara
@codececeara
@complexodopecem
@jucecceara
@idetsine




