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Hub de Hidrogênio Verde do Ceará é tema de reunião com 
Ministério das Minas e Energia

 Na manhã dessa quarta-feira (07), a secretária executiva da Indústria 
da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Roseane 
Medeiros, apresentou detalhes das políticas em desenvolvimento para a 
consolidação do Hub de Hidrogênio Verde no Ceará para representantes do 
Ministério das Minas e Energia (MME).
 O encontro virtual foi uma solicitação do Governo Federal que 
demonstrou interesse em tornar o hidrogênio verde como um dos principais 
vetores de energia no País. O diretor do Departamento de Desenvolvimento 
Energético, Carlos Alexandre, afirmou que o MME estabeleceu parcerias 
importantes com os governos da Alemanha e dos Estados Unidos, vem 
desenhando uma parceria com a Dinamarca e está e negociação com Chile e 
Argentina.       

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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 Mais uma medida de estímulo à economia cearense será implantada pelo 
Governo do Ceará. Na última quarta-feira (31), o governador Camilo Santana 
anunciou a liberação de R$ 100 milhões para o Programa de Microcrédito 
Produtivo Orientado (Ceará Credi). A medida possibilitará empréstimos de R$ 500 
a R$ 5 mil para a população mais vulnerável.
 “Estamos muito preocupados com a população mais vulnerável, mais pobre 
do Ceará e que mais precisa do apoio do Estado. Nós vamos autorizar a liberação 
R$ 100 milhões para microcrédito, uma medida importante para aquecer a 
economia cearense, para dar oportunidade aos pequenos. É mais uma forma de 
auxiliar a população do Estado do Ceará”, comentou o chefe do Executivo.

 Um workshop preparatório será realizado na próxima quinta- feira (08) 
para ajudar os fornecedores que irão participar da 1ª Rodada Internacional 
Virtual de Negócios de Confecção, Têxtil e Calçados, marcada para os dias 13, 
14 e 15 de abril.
 O workshop preparatório irá fornecer informações estratégicas aos 
fornecedores inscritos na rodada, representantes de empresas cearenses e 
de outros estados do Nordeste. Também será 100% virtual e gratuito, e 
acontece no dia 08 de abril, das 14h às 17h. A ação é resultado da parceria do 
Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet) e Agência de Desenvolvimento do Estado do 
Ceará (Adece), com Centro Internacional de Negócios (CIN) e Federação das 
Indústrias do Ceara (Fiec).

Workshop preparatório é oferecido aos fornecedores da 
Rodada Internacional de Negócios da Moda
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Prazo de atualização cadastral do rebanho se encerra 
no dia 17 de maio

 A Secretaria de Desenvolvimento Agrário relembra aos criadores para 
atualizarem, até 17 de maio, o cadastro agropecuário junto a Agência de 
Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri). A atualização cadastral dentro do 
prazo não incide multa e é realizada gratuitamente com o apoio da Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ematerce) e das secretarias 
municipais de agricultura.
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Governo do Ceará anuncia liberação de R$ 100 milhões 
para Programa de Microcrédito

Os interessados na chamada pública devem apresentar as propostas 
de soluções de problemas até 20 de abril

Governo do Ceará anuncia início da retomada gradual das 
atividades não essenciais a partir do dia 12 de abril

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) informa que 
no próximo dia 20 de abril, encerra-se a chamada pública para o recebimento de 
proposta de problemas que afetam a competitividade de setores priorizados das 
regiões de planejamento do Ciclo 2 do Programa Clusters Econômicos de 
Inovação. Para cada um dos 19 clusters, serão selecionados até 3 problemas 
prioritários e até 2 pesquisadores de instituições de ciência e tecnologia de sua 
região. Estes pesquisadores irão mentorar startups para o desenvolvimento de 
soluções, produtos e serviços que venham a neutralizar tais problemas 
prioritários.

 A retomada gradual das atividades não essenciais no Ceará deve 
acontecer a partir do dia 12 de abril. A decisão foi tomada pelo Comitê 
Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus no Ceará em 
reunião no fim da tarde deste domingo (4), e anunciada pelo governador 
Camilo Santana, acompanhado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, em 
transmissão ao vivo pelas redes sociais. Assim, o decreto de Isolamento 
Social Rígido será renovado por mais uma semana para todo o Estado.

Sedet anuncia prazo para envio de problemas do Ciclo 2 
do Programa Clusters Econômicos de Inovação
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53,7 mil vagas captadas pelo idt/sine até março

Com 607.871 atendimentos na pandemia, IDT/SINE investe 
em prestação de serviço à distância

 O IDT/SINE encerra o mês de março com 3.322 vagas captadas nas empresas 
clientes da sua rede de atendimento. No acumulado, entre 22 de março de 2020 a 
26 de março de 2021, o órgão registrou 53.748 oportunidades de emprego em 
seu sistema de intermediação de mão de obra, beneficiando os trabalhadores que 
recorrem ao sistema público de emprego em busca de uma colocação no mercado 
de trabalho. Os dados são da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra 
(BGIMO), do Ministério da Economia. 
 O Instituto busca facilitar o contato para a oferta de vagas, e para tanto 
coloca à disposição dos empregadores os serviços prestados por meio de 
plataformas digitais, como os portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, afora 
outros serviços que estão sendo realizados por meio de atendimento telefônico, 
sempre na intenção de melhor  melhor contribuir e atender bem às empresas 
neste momento.

 Desenvolvendo atividades remotas e presenciais no período, entre os dias 2 
de março de 2020 a 26 de março de 2021, o IDT/SINE atendeu a 607.871 
trabalhadores em sua rede de unidades.  As informações são da Base de Gestão 
da Intermediação de Mão de Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e dos 
indicadores internos do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), e 
retratam oscilações nos indicadores, fazendo relação com o período da pandemia.  
 Não obstante a implantação de medidas mais restritivas pelo governo para 
o combate a pandemia do coronavírus no Estado, na semana de 22 a 26 de março, 
9.081 pessoas recorreram ao órgão em busca de serviços como, cadastro e 
encaminhamento para o mercado de trabalho, orientação para a inserção ou 
reinserção profissional e habilitação para o seguro-desemprego.
 Com a maioria das unidades operando em home Office, o IDT busca ampliar 
e aprimorar o atendimento à distância, para continuar mantendo a qualidade dos 
serviços ao trabalhador.  Nesse sentido, além do suporte que já havia sido 
desenvolvido para o atendimento remoto, os usuários do sistema IDT/SINE agora 
também podem obter um atendimento personalizado, por telefone. Para isso, 
basta acessar o portal www.idt.org.br, fazer um cadastro simples, informando 
nome, telefone e e-mail, e optar pelo tipo de serviço, o dia da semana e o horário 
a ser atendido. 
 Após efetuar a marcação, o trabalhador receberá um e-mail de confirmação 
do atendimento e deverá aguardar o contato de um funcionário do IDT/SINE no 
dia e horário escolhidos, para receber o seu atendimento. 

Mais informações em www.idt.org.br.

Ceará registra mais de 29 mil novas empresas no primeiro 
trimestre de 2021

 O número de empresas registradas no Ceará, desde o dia 01 de de janeiro ao 
dia 31 de março de 2021, somou 29.125 aberturas de novos negócios, conforme 
dados da Junta Comercial do Estado do Ceará, autarquia vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Esse resultado reflete um aumento de 
27% em relação ao mesmo período do ano passado, que somou 22.920 empresas 
abertas.
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Número de novas empresas tem aumento de 27% nos meses de 
janeiro, fevereiro e março de 2021
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