
 “A casa do hidrogênio verde no mundo será o Ceará e nós vamos 
trabalhar fortemente para isso”, garantiu o governador Camilo Santana, 
nesta quinta-feira (14), durante a abertura do Seminário Internacional 
Hidrogênio Verde no Ceará, realizado no Centro de Eventos do Ceará, em 
Fortaleza. O Seminário é realização da Editora Globo, com transmissão das 
redes sociais do Valor Econômico.

Ceará sedia Seminário Internacional sobre hidrogênio verde 
e se posiciona como a casa do combustível do futuro

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.
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 Durante transmissão nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (13), 
o governador Camilo Santana anunciou quatro novos protocolos com 
indústrias que pretendem produzir Hidrogênio Verde no Ceará. A solenidade 
contou com a participação de representantes das empresas Eneva, 
Diferencial, Hytron e H2Hellium, todas brasileiras.

Novos memorandos de entendimento fortalecem o HUB 
do Hidrogênio Verde no Ceará

Governo do Ceará assina décimo Memorando 
de Entendimento para produção de Hidrogênio Verde

Fonte: Sedet

 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), informa que 
após ação de vigilância epidemiológica de rotina, realizada pelos fiscais 
médicos-veterinários da Agência, em uma propriedade no município de 
Marco, no Litoral Oeste, foi constatado foco de Peste Suína Clássica (PSC). O 
foco da doença foi confirmado pelo laboratório do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA – LFDA/PE), após a análise de amostras dos 
animais coletadas pelos fiscais da Adagri. “Vale ressaltar que a PSC não traz 
riscos à saúde humana e nem as demais espécies de animais domésticos”, 
explica o diretor de Inspeção e Fiscalização da Agência,  Amorim Sobreira.

Adagri realiza força-tarefa no controle da Peste Suína 
Clássica no município de Marco

 Em dois eventos nessa semana, o secretário Maia Júnior reafirmou o 
potencial do Ceará para atração de investimentos e tecnologias inovadoras, a 
exemplo das energias renováveis e outros negócios.
 Em evento internacional que aconteceu com a presença do governador 
Camilo Santana, em 14 de outubro, o secretário Maia Júnior rememorou o 
pioneirismo do Ceará na produção de energia limpas no Brasil.
 “Há 25 anos, o Ceará importava toda energia elétrica que consumia. 
Hoje, exportamos energias com base em produção cada vez mais limpas – 
solar, eólica e agora estamos diante da novas possibilidades, com o 
hidrogênio verde”.
 No segundo evento, na quinta-feira o Governo do Ceará reafirmou o 
compromisso do governo estadual com metas globais de redução de gás 
carbônico e o foco em inovação  negócios baseados em sustentabilidade 
econômica, social e ambiental
 “Foi um momento importante, pois o secretário Maia Júnior disse a 
pessoas de vários países que o Ceará trata temas como energias renováveis 
com muita atenção”, afirmou Rômulo Alexandre, vice-presidente da 
federação brasileira de câmaras de comércio exterior.
 “Ouvimos do secretário Maia Júnior também relatos em relação aos 
processos de planejamento para alcançar objetivos. Tão importante quanto 
mirar um destino é saber sobre as etapas para chegar lá. E nisso o Ceará 
demostra consistência”, acrescenta Rômulo Alexandre.

Secretário Maia Júnior destaca potencial do estado no 
evento Ceará Global 

Fonte: Sedet

 Os representantes cearenses na segunda maior feira mundial de 
fruticultura, que ocorreu entre os dias os dias 05 e 07 de outubro, em Madrid, 
voltaram animados em relação à abertura de novos mercados e 
possibilidades de atrair investimentos.
 “Percebemos a retomada de compras por vários países na (Holanda, 
Espanha, Reino Unido) e no Oriente Médio. E também interesses em investir 
Ceará no setro do agronegócio”, relata Sílvio Carlos secretário-executivo do 
agronegócio da Sedet.
 Na Espanha o secretário Sílvio também visitou a região da Galícia, com 
tradição na área da pesca e que já investe no Ceará por meio da Crusoé Foods 
– com processamento e exportação de atuns, principalmente.
 Além disso ele teve encontro com o empresário Ricardo Steinbruch, do 
Grupo Vicunha, que confirmou a disposição de investir em fruticultura no 
Ceará. O Grupo Já investia em Pernambuco e no Rio Grande do Norte.
 “Agora vamos assumir, investir e modernizar duas fazendas de frutas 
no Ceará, com investimento próximo a R$ 07 milhões”, Informa Altamir 
Martins, controlador do segmento de agronegócio (Finobrasa) do grupo 
Vicunha.

Ceará participa com êxito de rodada de agronegócios 
na Espanha

 O Porto do Pecém acaba de ser premiado como um dos três melhores 
terminais portuários do Brasil no Índice de Desenvolvimento Ambiental (IDA) 
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
 A cerimônia de entrega do Prêmio ANTAQ 2021 ocorreu ontem (14) à 
noite, no Clube Naval de Brasília, e certificou o Porto do Pecém com o 3° lugar 
na categoria “Maior Índice Desempenho Ambiental – Porto Organizado”.

Porto do Pecém é premiado como o terminal portuário de 
melhor desempenho ambiental nas regiões norte e 

nordeste do Brasil
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 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará  (Adagri), a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC), a  Câmara Temática da 
Fruticultura (CT Fruticultura) e a Federação dos Perímetros Irrigados do 
Ceará assinaram nesta segunda-feira (11), um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), onde a Agência se compromete a prorrogar o início da 
exigência da Guia de Trânsito Interno de Vegetais (GTIV) para a cultura da 
banana por mais 30 (trinta) dias. Na contrapartida, nesse período as 
instituições representativas dos produtores se comprometeram em realizar 
ações voltadas à regularização cadastral de seus representados junto a 
Adagri.

Adagri prorroga exigência da GTIV para a cultura da 
banana por mais 30 dias
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 Na tarde desta sexta-feira (15), o governador do Ceará, Camilo 
Santana, acompanhado do secretário do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), Maia Junior, e da secretária executiva da Indústria da 
Sedet, Roseane Medeiros, recebeu empresários da multinacional 
francesa Engie e anunciou, pelas redes sociais, a assinatura de mais um 
Memorando de Entendimento que fortalece o Hub de Hidrogênio Verde, 
no Pecém. Com isso, já são 10 as empresas que manifestaram o interesse 
em investir na produção do combustível limpo em solo cearense.

Fonte: Sedet
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Ceará Credi proporciona oportunidade de recolocação e 

O programa Mais Empregos Ceará continua com 
inscrições abertas. Acesse o site maisempregos.ce.gov.br/

crescimento profissional de egressos do sistema prisional

 Elaborado com o objetivo de contribuir para a criação e fortalecimento dos 
pequenos negócios no Estado por meio da concessão de crédito e capacitação, o 
Ceará Credi vem ganhando destaque pelo desempenho de um papel social e 
humanizado. Contemplados pelo programa de microcrédito produtivo orientado, 
os egressos do sistema prisional cearense conquistam a ressocialização com a 
geração de emprego e renda proporcionada pelo incentivo.

Fonte: Adece

aqui e leia mais.

 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE) disponibiliza 
1.220 vagas de emprego nesta sexta-feira (15), incluindo oportunidades 
específicas para pessoas com deficiência (PCD). 
 Com o aquecimento sazonal do mercado no final do ano, muitas 
oportunidades temporárias ainda estão sendo ofertadas na rede de 
atendimento. Atualmente, são cerca de 500 vagas para funções diversas. 
Entre as mais requisitadas estão vendedor lojista, consultor de vendas, 
monitor de esportes e lazer, recreador, auxiliar de linha de produção, garçom 
e segurança de eventos. Todas as oportunidades estão sujeitas a alterações 
e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Serviços ofertados
 Além da opção de busca de vagas de emprego, o IDT/SINE também 
habilita trabalhadores para o recebimento do seguro-desemprego e corrige 
pendências na concessão do benefício, de acordo com a legislação 
pertinente. Os que buscam orientação profissional e microcrédito também 
têm acesso às ações nas unidades. 

 Para os empregadores que desejam contratar um profissional, o órgão 
dispõe de um cadastro virtual que pode ser preenchido através do site, 
clicando na opção “empresário oferte sua vaga” ou ainda, ligar para a Central 
de Atendimento ao Cliente no número 0800 591.0363. O serviço funciona de 
segunda a sexta-feira de 8 às 17h. 

 A fim de evitar aglomerações, é necessário agendar o atendimento 
através do portal www.idt.org.br. 

Programa Mais Empregos
 O IDT/SINE também executa o programa Mais Empregos do Governo do 
Ceará, destinado a empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.  
O programa concede um subsídio mensal de 50% do salário mínimo vigente 
por até 180 dias, para estimular a contratação de funcionários. Para se 
inscrever, os interessados devem procurar qualquer unidade da rede de 
atendimento. 

Atendimento remoto
 O IDT/SINE continua disponibilizando atendimento remoto pelas redes 
sociais, e-mails, chatbot e portal www.idt.org.br. A comunicação pelo 
telefone ainda se destaca como o principal canal utilizado pelo trabalhador. 
Por meio dos canais de atendimento é possível ter acesso a todas as 
informações necessárias sobre os serviços ofertados pelo órgão.

 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE) reuniu algumas 
informações essenciais para a compreensão das etapas do atendimento, 
para auxiliar os trabalhadores que estão à procura de uma oportunidade de 
trabalho através do sistema público de emprego. 
 As dicas ajudam a esclarecer sobre a utilização dos serviços, 
contribuindo com um melhor aproveitamento dos encaminhamentos e uma 
maior chance de contratação.  

Primeiro passo: cadastro
 Para ser inserido no banco de cadastros do IDT/SINE, o trabalhador 
precisa preencher um formulário com seus dados pessoais e profissionais. 
Essa ação pode ser realizada pelo portal www.idt.org.br, pelo aplicativo SINE 
FÁCIL ou presencialmente, por agendamento, em qualquer uma das unidades 
da rede de atendimento. Documentos como Carteira do Trabalho, RG e CPF 
são necessários nessa etapa. 
 O cadastro deve conter informações atualizadas sobre endereço, 
telefone de contato, e-mail, escolaridade e cursos realizados. Quem já possui 
um histórico na vida laboral, deve inserir também os dados como profissão, 
funções desempenhadas e tempo de experiência no formulário. 
 Através do cadastro o sistema é capaz de filtrar as vagas de emprego 
que coincidem com o perfil profissional do candidato, aumentando a 
viabilidade da procura. É importante mantê-lo sempre atualizado. 

Encaminhamento para uma vaga de emprego
 O encaminhamento para as oportunidades de emprego no mercado de 
trabalho se inicia após a captação da vaga, que é o princípio elementar da 
intermediação.  Quando demanda uma mão de obra ao SINE/IDT, o 
empregador define o perfil desejado, estabelecendo os critérios exigidos 
para a função de acordo com as necessidades da empresa, como por 
exemplo, tempo de experiência e conhecimentos específicos. Depois de 
registradas todas as especificidades informadas pelo empregador, a vaga é 
incluída no sistema e fica disponível em toda a rede de atendimento. 

Cruzamento de perfis
 O encaminhamento do trabalhador para a vaga só é possível dentro do 
perfil solicitado pela empresa. O próprio sistema faz esse filtro a partir do 
cruzamento das informações contidas no cadastro do trabalhador e dos 
requisitos da vaga.  Assim, a oportunidade de emprego só é disponibilizada 
pela ferramenta para aqueles cujo perfil corresponda ao que foi solicitado 
pelo empregador. 

Concorrência
 A quantidade de candidatos para participar da seleção também é 
definida pela empresa. Geralmente são solicitados três profissionais para 
cada vaga ofertada, mas existem processos seletivos maiores para os quais é 
encaminhado um número mais expressivo de participantes. 
 As vagas de emprego são trabalhadas em toda a rede de atendimento, 
tendo, portanto uma grande rotatividade. Assim, é possível que em algumas 
situações o saldo de encaminhamentos de alguma ocupação esteja esgotado 
no momento da consulta. Diariamente outras oportunidades são captadas, é 
importante insistir. 

Isenção nos resultados
 Os resultados dos processos seletivos são de responsabilidade da 
empresa. A menos que tenham sido realizados pelo Núcleo de Psicologia do 
Instituto por solicitação da empresa, não compete ao IDT/SINE apontar ou 
sugerir aprovados.  
 Para obter melhores resultados nos processos seletivos, participe de 
nossas Oficinas de Orientação para o Trabalho. 

Mais informações em www.idt.org.br ou pela Central de Atendimento ao 
Cliente no número 0800 591.0363.

IDT/SINE oferta 1.220 vagas de empregos efetivos 
e temporários

Entendendo como acontece o encaminhamento 
para vagas de emprego no IDT/SINE
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