
 Com o objetivo de firmar parcerias estratégicas para o desenvolvimento 
socioeconômico, tecnológico e ambiental do Estado, o projeto “HUB de 
Hidrogênio Verde Pecém – Ceará”, lançado em fevereiro desse ano pelo 
Governo do Ceará, Complexo do Pecém (CIPP S/A), Federação das Indústrias 
do Estado (Fiec) e Universidade Federal do Ceará (UFC), tem atraído 
empresas interessadas em atuar na cadeia de valor do Hidrogênio Verde, que 
abrange desde a geração de energia renovável à produção de hidrogênio 
verde e derivados, armazenamento, distribuição e consumo, inclusive para 
exportação.
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Complexo do Pecém e White Martins assinam 
Memorando de Entendimento para implantação do HUB 

de Hidrogênio Verde no Ceará
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 O Governo do Ceará marcou presença no Congresso de Hidrogênio Verde 
para a América Latina e Caribe, realizado virtualmente nos dias 14 e 15 de abril, 
pela New Energy Events e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Governo do Ceará, através da Sedet, marca presença num 
dos principais eventos mundiais sobre Hidrogênio

 A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, que compõe o 
Complexo do Pecém, encerrou o primeiro trimestre deste ano com alta de 8,52% 
na sua movimentação de cargas. Ao todo, 2.996.328 toneladas (t) passaram pelos 
gates da companhia entre janeiro e março, o que corresponde a um incremento de 
mais de 235 mil toneladas ante o mesmo período de 2020.

ZPE Ceará: movimentação de cargas registra avanço de 
8,52% no primeiro trimestre deste ano
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Empresa de call center amplia operação no Ceará e abre 
600 vagas para atendente em Juazeiro do Norte

Prorrogado prazo para envio de problemas do Ciclo 2 do 
Programa Clusters Econômicos de Inovação

 A empresa de contact center AeC anunciou a abertura de 600 vagas na 
unidade de Juazeiro do Norte, no Cariri. As oportunidades são para 
atendente, função responsável pela assistência a clientes por meio de 
diversos canais de comunicação. Além de remuneração compatível com o 
mercado, os contratados terão direito a benefícios como vale-transporte, 
vale-refeição, plano de saúde e plano odontológico.

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) 
prorrogou o prazo até o dia 27 de abril, para 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.
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Ceará renova decreto sobre retomada da economia e libera 
atividades físicas individuais em locais públicos

Empresas de alimentação fora do lar podem se cadastrar 
para solicitar pagamento de débitos em atraso 

na conta de energia

 O governador Camilo Santana anunciou, via redes sociais, neste 
sábado (17), a decisão do comitê científico que monitora a pandemia do 
Coronavírus no Ceará. O colegiado deliberou pela manutenção das regras 
em vigência do atual decreto estadual de retomada gradual das atividades 
econômicas. A única alteração no texto do documento será a liberação de 
atividades físicas individuas em espaços públicos.

A partir de hoje (22), as empresas do setor de alimentação fora do lar 
podem se cadastrar para solicitar o pagamento de débitos em atraso nas 
contas de energia, referentes a faturas vencidas desde o início da 
pandemia. A ação, prevista na Lei Nº 17.439, de 23 de março de 2021, faz 
parte das medidas adotadas pelo Governo do Ceará para amenizar os 
impactos econômicos sofridos por bares, restaurantes e afins, devido às 
restrições necessárias ao enfrentamento do Coronavírus.
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Avançando na oferta dos serviços à distância, IDT/SINE 
registra 187 mil atendimentos em 2021

Mais de 14 mil vagas captadas pelo IDT/SINE em 2021

 Com o desenvolvimento das ferramentas que possibilitam o agendamento e 
a oferta dos serviços de forma remota, entre os dias 3 de janeiro a 9 de abril, o 
IDT/SINE atendeu a 187.921 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). Considerando os números da última semana, 
houve um crescimento no número de atendimentos, com mais de 12 mil 
prestações de serviços realizadas.
 Contudo, em virtude das medidas mais rígidas implantadas pelo Governo do 
Ceará para o combate à pandemia do novo coronavírus, a maioria das unidades do 
IDT/SINE permanece operando remotamente, com exceção dos postos que 
funcionam nos Vapt Vupts, que já normalizaram os serviços presenciais, mediante 
agendamento.
 Dessa forma, nos Vapt-Vups de Fortaleza (Antônio Bezerra e Messejana), 
Sobral e Juazeiro do Norte, o agendamento é possível através deste link: 
https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/
 Para aqueles que não desejam sair de casa, é possível obter o atendimento 
de forma remota e personalizado. Para tanto, 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.
 Além desse suporte, é possível ter acesso aos serviços do IDT/SINE por meio 
dos canais https://empregabrasil.mte.gov.br e do aplicativo SINE Fácil, assim como 
o contato direto com os atendentes via Chatbot, na página inicial do IDT 
(www.idt.org.br).

 Até o início do mês de abril, o IDT/SINE foi responsável pela captação de 
14.292 vagas em sua rede de atendimento, 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 entre trabalhadores e empresas por 
meio da oferta de vagas e o encaminhamento dos profissionais que estão nos 
perfis solicitados. 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 atendimentos que estão sendo realizados por meio 
telefônico, sempre na intenção de melhor contribuir e atender bem às empresas 
neste momento.

 Na próxima segunda-feira (26.04), o Fórum Estadual das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do Ceará promoverá palestra virtual sobre a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e seus Impactos para os Pequenos 
Negócios. A palestra será ministrada pela analista do Sebrae/CE Cibele Girão 
Guedes, das 14h às 16h, e terá transmissão pelo canal do Youtube da Sedet.

Fórum das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
do Ceará promove palestra sobre Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD)

 Desde a última terça-feira (20/4), está disponível ao trabalhador mais um 
canal de pagamento para recebimento do benefício Seguro-Desemprego, 
contratado com a Caixa Econômica Federal, denominado “conta poupança social 
digital” ou “conta digital”. A informação é da Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho, do Ministério da Economia e está sendo repassada aos trabalhadores 
que dão entrada no benefício.

Canais de pagamento do Seguro-desemprego são ampliados 
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Uece e Huawei reabrem seleção para o curso HCIA – Cloud Computing

Centec abre inscrições para 1.000 vagas em cursos gratuitos nesta 
terça-feira (20)

Confira as ações que o Governo do Ceará vem promovendo no 
combate à pandemia
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