
 Com o lançamento de mais um cabo submarino que conecta o Brasil à Europa, 
Fortaleza se destaca como o ponto de maior entroncamento de cabos de fibra 
óptica no mundo. O 16º cabo de fibra óptica ancorado na capital cearense, na Praia 
do Futuro, é da empresa portuguesa EllaLink e entrou em operação nesta 
terça-feira (01/06).
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Inauguração de novo cabo submarino torna a capital 
cearense no ponto mais conectado do mundo
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Vacinação contra Febre Aftosa no Ceará é prorrogada 
até dia 03 de julho

Governo do Ceará desenvolve Centro de Tecnologia em 
Cultivo Protegido

 O Ceará trabalha em parceria com várias instituições locais, regionais e 
estrangeiras para iniciar, no município de Barbalha (a 504 km de Fortaleza), 
na região do Cariri, as atividades de um Centro de Tecnologia em Cultivo 
Protegido (CTCP) para atender à produção de frutas, vegetais folhosos 
(alface, por exemplo), flores e também para criação de peixe e camarão.

 A primeira etapa da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa do 
Ceará foi prorrogada até o próximo dia 03 de julho. A data limite para 
declarar a vacinação também foi prorrogada para o dia 19 de julho de 2021. 
A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada à Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), responsável pela 
Campanha, informa que a prorrogação foi motivada pela dificuldade na 
aquisição das vacinas provocada pela Pandemia da Covid 19.
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 Com o objetivo de estabelecer parcerias estratégicas para o desenvolvimento 
socioeconômico, tecnológico e ambiental, o Complexo do Pecém e a empresa 
sueco-israelense Eco Wave Power firmaram Memorando de Entendimento (MoU) 
para a implantação, nas dependências do terminal portuário do Pecém, de uma 
usina de geração de energia limpa das ondas com capacidade instalada de até 9MW.

Complexo do Pécem e Eco Wave Power assinam Memorando 
de Entendimento para implantação de Usina de Ondas
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Fonte: Complexo do Pecém

Governo do Ceará divulga potencial do Complexo do 
Pecém durante maior evento de investimentos 

estrangeiros da América Latina
 Estimular a geração de negócios entre empresas cearenses da moda 
com compradores de outros estados é um dos objetivos da Rodada Virtual 
de Negócios com foco no setor. O evento, realizado pelo Governo do Ceará, 
por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado o Ceará (Adece) e 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), teve início 
nesta quarta-feira (26) e segue até quinta-feira (27), pela internet.

Clique aqui e leia mais.
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716,5 mil atendidos pelo IDT/SINE: Procura pelos serviços é 
quase igual entre homens e mulheres

Programa Ceará Credi é tema da live desta quinta-feira (3)

 De 2 março de 2020 a 21 maio de 2021, o IDT/SINE atendeu a 716.590 
pessoas que buscam os seus serviços seja por meio virtual, ou presencialmente, 
na rede de unidades do Estado. Os dados são da Base de Gestão da Intermediação 
de Mão de Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do 
Instituto. 
 De acordo com mesma base de dados, se analisado por idade e gênero, o 
perfil dos novos inscritos no sistema IDT/SINE no período relacionado, demonstra 
que 20.698 trabalhadores do sexo masculino preencheram cadastro no órgão, 
enquanto 20.510 pessoas do sexo feminino procuraram o IDT/SINE com a mesma 
finalidade. Se comparado, o dado revela uma leve diferença de 188 inscritos na 
busca pelos serviços entre os gêneros. Por faixa etária, com 22.871 inscritos, os 
trabalhadores na faixa de 18 a 24 anos procuraram mais o Instituto para fazer 
cadastro, seguidos pela faixa de 25 a 29 e 30 a 39, com 5.378 e 5.048 inscrições, 
respectivamente. 
 Entre os serviços mais procurados pelos trabalhadores estão o cadastro no 
sistema para verificação e/ou encaminhamento para as vagas de emprego 
disponíveis e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego.  O órgão também 
disponibiliza orientação profissional com dicas para a inserção ou reinserção no 
mercado. 
 Os resultados apresentados pelo IDT/SINE destacam a manutenção dos 
serviços à população e a criação de soluções virtuais para a continuidade das 
ações, mesmo num cenário restritivo das atividades econômicas, em função da 
pandemia de Covid-19. 
 Para agendar o atendimento presencial, caso optem pela modalidade, os 
trabalhadores devem acessar o portal www.idt.org.br.

 O Governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do 
Ceará (Adece), criou o Ceará Credi, um programa que vai conceder crédito e 
capacitação para microempreendedores, com o objetivo de contribuir para a criação 
e fortalecimento dos pequenos negócios no estado, gerando mais empregos e renda.

61,2 mil vagas captadas pelo IDT/SINE até maio deste ano

Fonte: IDT
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 Segundo a Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do 
Ministério da Economia, o IDT/SINE respondeu pela captação de 61.230 vagas nas 
empresas clientes da rede, no período de 2 de março de 2020 a 21 de maio de 
2021. A penúltima semana de maio, registra um aumento da oferta em 43%, se 
comparado aos números da semana anterior. Por segmento econômico, os 
setores de serviços, indústria, comércio e construção civil foram os que mais 
solicitaram profissionais de janeiro a maio de 2021, de acordo com a mesma fonte 
de dados. 
 Atualmente, o IDT/SINE dispõe de 894 vagas de emprego abertas em suas 
unidades de atendimento, para diversas áreas e funções.  Para acessar as 
oportunidades, os interessados devem clicar na opção “consulte as vagas 
disponíveis” no portal www.idt.org.br, baixar o aplicativo SINE FÁCIL, ou ainda, 
agendar seu atendimento presencial ou remoto. 
 Para  facilitar o contato com as empresas para a oferta de vagas, o órgão 
coloca à disposição  os serviços prestados a estas 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, objetivando a 
manutenção dos serviços à sociedade cearense.
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