
 O governador Camilo Santana assinou nesta sexta-feira (29), em 
Munique, na Alemanha, acordo com a multinacional alemã Linde para 
implementação de uma planta de Hidrogênio Verde no Ceará. Maior empresa 
global na produção de gases industriais e engenharia, a Linde é representada 
na América do Sul pela White Martins. Esse é o 12o memorando de 
entendimento assinado pelo Ceará para a produção de H2V no Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

Munique: Governo do Ceará assina acordo com a Linde/White 
Martins para a produção de Hidrogênio Verde no Pecém

Fonte: Governo do Ceará
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 O governador Camilo Santana assinou nesta quarta-feira (27), em 
Roterdã, na Holanda, o 11º memorando de entendimento para produção de 
hidrogênio verde no Complexo do Pecém, no Ceará. O protocolo, que prevê 
investimentos de 2 bilhões de dólares nos próximos anos, foi firmado com o 
consórcio Transhydrogen Alliance, formado pelas empresas Proton Ventures, 
Trammo, Global Energy Storage e VARO.

Hidrogênio Verde: em Roterdã, Governo do Ceará assina 
memorando que prevê investimento 

de 2 bilhões de dólares

Fonte: Governo do Ceará

 A Agenda Ambiental da Administração Pública, um programa do 
Ministério do Meio Ambiente e que no Ceará é coordenado pela Secretaria do 
Meio Ambiente (Sema), foi apresentada aos colaboradores do Sistema Sedet 
na manhã dessa quarta-feira (27). A ação fez parte da programação da 1ª 
Semana do Servidor do Sistema Sedet onde os colaboradores participam de 
diversas atividades, incluindo gincana.

 A tarde dessa quinta-feira (28) foi animada na Sedet e entidades 
vinculadas. A programção da 1ª Semana do Servidor movimentou as torcidas 
das equipes verde, amarela, vermelha e azul com o Jogo de Perguntas. Na 
plataforma Goolge Meet, as equipes responderam às questões elaboradas 
pela comissão de organização da Semana.

‘Programa A3P – Agenda Ambiental da Administração 
Pública’ é tema de palestra na Sedet

Jogo de Perguntas e Ginástica Laboral movimentam 
as equipes na Gincana do Servidor

 Foi iniciada, nesta quinta-feira (28), a operação do novo Centro de 
Distribuição da Amazon, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza. 
Serão mais oportunidades de empregos e renda para os cearenses. O CD é o 
primeiro no estado e o terceiro no Nordeste da marca norte-americana que 
espera criar cerca de 400 vagas diretas e indiretas na região.

Novo Centro de Distribuição da Amazon em Itaitinga gera 
cerca 400 empregos diretos e indiretos para os cearenses

Fonte: Sedet
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 Na reunião de acolhimento que deu início à semana do servidor público 
no Sistema Sedet o secretário Maia Júnior fez um agradecimento especial 
aos servidores públicos e colaboradores que estão atuando conjuntamente 
na nova sede (Centro de Eventos do Ceará) e reforçou valores que movem a 
instituição: ética, compromisso público e agilidade.

 Na tarde dessa segunda-feira (25), a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), firmou Acordo de Cooperação Técnica com a 
Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), que desenvolveu o Sistema 
Único Integrado de Tramitação Eletrônica (Suite). O Suite integra o Programa 
Ceará Digital que tem objetivo de modernizar o Estado e os serviços 
prestados à sociedade. Com o Suite, os processos passam a tramitar de 
forma 100% digital, com mais transparência, agilidade, eficácia e efetividade 
à administração pública do Governo do Estado do Ceará.

Sedet inicia Semana do Servidor Público

Sedet é a 1º Secretaria a aderir ao Sistema Único 
Integrado de Tramitação Eletrônica, desenvolvido 

pela Seplag
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 Como parte da Programação da Semana do Servidor do Sistema Sedet, 
foi realizada na manhã desta terça-feira (26) a palestra “Sistema Sedet – Um 
Novo Conceito”, ministrada pelo secretário executivo de Planejamento e 
Gestão Interna, Sérgio Cavalcante.

Colaboradores participam de palestra “Sistema SEDET – 
Um Novo Conceito”
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Emprego em alta: mais de 13 mil novos postos de trabalho 
criados no Ceará, em setembro

 O Ceará registrou recorde histórico de saldo de empregos no acumulado 
dos meses de janeiro a setembro deste ano. Dos dados divulgados nos 
últimos 25 anos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, a soma dos nove primeiros 
meses de 2021 já detém o melhor resultado alcançado pelo Estado, se 
equiparado a todos os anos anteriores completos, com 75.376 postos 
formais.

 Com a aproximação do final do ano e o aquecimento das demandas por 
serviços, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE) prevê a 
abertura de 11.985 oportunidades de trabalho para profissionais autônomos 
em todo o Ceará, entre os meses de outubro a dezembro. De acordo com 
resultados obtidos em anos anteriores, as atividades mais demandadas no 
período são faxina, serviços gerais, garçom, lavagem de roupas e passador.

Ceará atinge maior saldo de empregos formais 
da série histórica

Cerca de 12 mil serviços autônomos deverão ser 
contratados até o final do ano pelo IDT/SINE

 Mantendo a trajetória de crescimento, pelo sexto mês consecutivo, o Ceará 
registrou mais uma ampliação de postos de trabalho, com 13.667 novas vagas 
criadas, decorrentes da relação entre o número de contratações com carteira 
assinada (47.068), que superou o de demissões (33.401). Os dados são do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados 
nesta terça-feira (26), pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
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