
 Um encontro com os representantes da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), Agência de Desenvolvimento do Estado do 
Ceará (Adece) e Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) apresentou 
a aproximadamente 20 presidentes de Câmaras Setoriais e Temáticas o novo 
programa Impulsiona Ceará: Fortalecendo os Arranjos Produtivos Locais. A 
reunião aconteceu nesta quarta-feira (28), em ambiente virtual.

Programa de Fortalecimento aos Arranjos Produtivos 
Locais é apresentado a presidentes de Câmaras 

Setoriais e Temáticas
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 Nesta quinta-feira (29), às 10h, será realizado o evento híbrido para 
divulgar o Programa Clusters de Inovação na Região Grande Fortaleza. Será a 
partir das 10 horas no auditório da Faculdade CDL e transmitido pelos canais 
do Youtube da CDL Fortaleza, UeceOficial e UFCTV.

Sedet realiza evento híbrido para divulgar o Programa 
Clusters Econômicos de Inovação e detalhes do Edital 

em parceria com Programa Corredores Digitais
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 Referência no setor calçadista brasileiro em termos de produção e 
exportação, o Ceará acaba de ganhar mais um empreendimento do segmento no 
interior do Estado. Na manhã desta sexta-feira (23), a assinatura de um Termo de 
Cooperação entre o Governo do Ceará e a Noerubber Indústria de Sandálias LTDA. 
marcou o anúncio da instalação da empresa no município de Crateús. A solenidade 
foi conduzida pelo governador Camilo Santana, no Palácio da Abolição, e 
transmitida pela internet.

Indústria calçadista projeta criação de 500 empregos 
diretos na região de Crateús
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Novo decreto amplia capacidade máxima de eventos e 
estende horário de restaurantes

 Por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais no início da tarde 
desta sexta-feira (23), o governador do Ceará, Camilo Santana, atualizou as 
medidas do decreto estadual de combate à Covid-19. Entre as novidades, a 
autorização para eventos com até 100 pessoas para ambientes fechados e 
até 200 pessoas para ambientes abertos, além da ampliação do horário de 
restaurantes. Ao lado do governador estava o secretário da Saúde do Ceará, 
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto).                                                                                                                                     
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IDT/SINE: Mais de 15 mil são atendidos na primeira 
semana de julho

 Profissionais em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho 
estão entre os que mais recorrem ao IDT/SINE. Para quem busca atendimento de 
intermediação de mão de obra, o órgão realiza um cadastro no sistema, onde, 
através deste, é possível consultar as vagas disponíveis nas unidades em todo o 
Estado e ser encaminhado para alguma das oportunidades. De acordo com 
órgão, mesmo sendo uma ação rotineira no cotidiano de trabalho, alguns 
trabalhadores ainda têm dúvidas sobre a operacionalização do sistema. 
Segundo Rubens Rodrigues, coordenador da intermediação de mão de obra do 
IDT/SINE, o encaminhamento do profissional ocorre estritamente dentro do 
perfil solicitado pela empresa, sendo que o próprio sistema faz esse filtro 
mediante o batimento das informações contidas no cadastro do trabalhador e 
da vaga. Assim, a oportunidade de emprego só é disponibilizada pela 
ferramenta para aqueles cujo perfil atenda aos requisitos da função. “É 
importante manter o cadastro sempre atualizado”, explica Rodrigues. 
 De acordo com a base de gestão do ministério da economia – BGIMO e de 
indicadores próprios do órgão, durante o trimestre de abril, maio e junho, fora 
atendidos 186.285 trabalhadores pelo IDT/SINE. Além da procura por vagas de 
emprego, as pessoas também acessam os serviços do órgão para o 
seguro-desemprego, orientação profissional, apoio para a concessão de micro 
crédito, dentre outros. 
 Aliado ao pacto contra o coronavírus, o IDT/SINE também disponibiliza 
toda a rede de atendimento para àqueles que ainda não se imunizaram. Assim, 
quem for atendido pelo órgão, também será auxiliado pelo atendente para fazer 
o cadastro para a vacina na plataforma da Secretaria de Saúde do Ceará.

IDT/SINE registra aumento da captação de vagas para 
pessoas com deficiência

Fonte: IDT

 De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação de 
Mão de Obra do Ministério da Economia (BGIMO), no segundo trimestre deste 
ano, 14.319 vagas de emprego foram captadas pelo IDT/SINE junto às 
empresas clientes da rede. Destas, 1.882 oportunidades foram destinadas 
exclusivamente para pessoas com deficiência. Entre as ocupações mais 
demandas para a PCD, as funções da área administrativa lideram as 
solicitações, com 417 postos de trabalho para assistente administrativo, 
seguido por atividades na indústria, com 380 vagas de alimentador de linha de 
produção e 300 para montador de calçados. Com uma representatividade 
menor, porém, igualmente significativa para o segmento, os setores do 
comércio, serviços e construção civil também empregaram profissionais com 
deficiência no período. 
 No mesmo período em 2020, apenas 235 solicitações para PCD foram 
captadas. O órgão avalia que a ampliação das vagas para pessoas com 
deficiência está relacionada com a retomada das atividades econômicas no 
Estado, onde muitas empresas voltaram a contratar. Outro fator que contribui 
para o aumento da demanda, diz respeito a uma sensibilização por parte da 
Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público e do Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, pelo cumprimento da 
Lei 8.213 que estabelece cotas de vagas de emprego para PCDs nas empresas.
 Com um atendimento especializado na área, há três décadas o Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho desenvolve um trabalho voltado para a inclusão 
da pessoa com deficiência no mercado. 

LEI DE COTAS

 Criada para assegurar a inserção no mercado, a Lei 8.213/91, conhecida 
como Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, completou trinta anos no 
último dia 24/7. 
 O dispositivo determina que empresas com mais de 100 empregados 
devem destinar vagas para beneficiários reabilitados do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e pessoas com deficiência. A reserva legal para 
organizações com até 200 empregados é de 2%; de 201 a 500 (3%); 501 a 
1.000 (4%); mais de 1.001 (5%).
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