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Parques temáticos, academias, clubes
e estabelecimentos similares passam a
funcionar com 30% da capacidade
na capital
Todos os protocolos sanitários atualizados
estão disponíveis no site da Sedet e no
portal do Governo do Ceará
Nesta segunda-feira, conforme o
Decreto Estadual 33.693, publicado no
Diário Oﬁcial do Estado em 25 de julho,
passam a funcionar em Fortaleza as
academias, clubes e estabelecimentos
similares, e os parques temáticos. Esses
segmentos devem obedecer ao limite
estabelecido por decreto de 30% da
capacidade, bem como os protocolos geral
e setoriais, disponíveis no site da Sedet e
no portal do Governo do Ceará.
Fortaleza é o único município que se
encontra na Fase 4 do Plano de Retomada
Responsável das Atividades Econômicas e
Comportamentais. Apesar disso, ainda
estão vedadas as aulas presenciais em
escolas e universidades, cinemas, eventos
e shows que geram aglomerações. Bares
continuam sem previsão de retorno. O
Grupo Técnico continua se reunindo e
fazendo avaliações permanentes da
situação epidemiológica.
Outra mudança que vale ressaltar é
que a partir desta segunda-feira (27) as
barracas de praia seguem o mesmo
horário dos restaurantes da Capital, ou
seja, podem funcionar até as 23 horas.
Clique aqui para visualizar os protocolos.
Fonte: Sedet

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

Fique por dentro das
medidas adotadas pelo
Governo do Estado do
Ceará, desde que foi
decretada a situação de
Emergência em Saúde.

Governador Camilo Santana utiliza as redes sociais para
informar sobre o novo decreto estadual e as diferentes
fases da retomada da economia a serem aplicadas nas
Macrorregiões do Ceará
Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o governador Camilo
Santana anunciou na última sexta-feira (24) as novas medidas do novo
Decreto Estadual de Isolamento Social, que passou a vigorar na
segunda-feira (27). Fortaleza segue na Fase 4, passando a ser autorizado o
funcionamento de academias de ginástica, com 30% da capacidade.
Barracas de praia seguirão o mesmo horário dos restaurantes, podendo ir
até 23h. Quanto às restrições, escolas e universidades, públicas e privadas,
continuam ainda sem aulas presenciais. Shows e eventos com
aglomerações não poderão acontecer, assim como cinemas e bares ainda
não têm permissão de funcionamento. Também esteve presente no
anúncio o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.
Clique aqui para visualizar a reportagem completa e o Decreto 33.693.
Fonte: Governo do Ceará

Mapa apresenta classiﬁcação atual dos municípios no
plano de retomada da economia segundo o decreto
estadual nº. 33.693
O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), órgão
vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), atualizou o mapa
contendo a classiﬁcação dos municípios quanto as fases do Plano de
Retomada da economia cearense, com base no Decreto Estadual n0. 33.693,
publicado no Diário Oﬁcial do dia 25/07/2020.
Fortaleza segue na Fase 4, passando a ser autorizado o funcionamento
de academias de ginástica, com 30% da capacidade. Barracas de praia
seguirão o mesmo horário dos restaurantes, podendo ir até 23h. Enquanto
que os demais 43 municípios da Região de Saúde de Fortaleza continuam
na Fase 3.
Todos os 45 municípios que compõe a Região de Saúde do Cariri agora
estão na Fase de Transição do Plano de Retomada Responsável das
Atividades Econômicas e Comportamentais do Estado do Ceará. Porém as
medidas de isolamento social mais restritivas continuam sendo adotadas.
Os nomes dos municípios podem ser consultados no mapa gerado pelo
Ipece.
As Regiões de Saúde do Litoral Leste/Jaguaribe e do Sertão Central,
ambas estão na Fase 2 e a Região de Saúde de Sobral segue na Fase 1 do
Plano de Retomada. Conforme o Diretor Geral do Ipece, professor João
Mário, o Plano de Retomada da Economia prevê que cada fase dure 14 dias
e se os indicadores de saúde estiverem satisfatórios os municípios podem
avançar para a próxima fase.
Leia a reportagem completa clicando aqui.
Fonte: Ipece

Dúvidas sobre os protocolos de abertura de parques
temáticos e academias podem ser esclarecidas no
Teleatendimento da Sedet
A partir desta segunda-feira (27) novas atividades econômicas
puderam voltar a funcionar conforme o Decreto do Governo do Estado do
último dia 25 de julho. Duvidas sobre os dois novos Protocolos de Abertura
– Parques Temáticos e Academias, clubes e estabelecimentos similares –
podem ser esclarecidas no Teleatendimento da Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).
O Teleatendimento da Sedet funciona através do e-mail:
duvidasprotocolos@sedet.ce.gov.br ou nas 12 linhas telefônicas
disponibilizadas. Os contatos estão divididos em quatro grupos de cadeias
econômicas e funciona em dias úteis das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Fonte: Sedet

ZPE Ceará amplia instalações para a movimentação
de cargas

A diretora de operações da Zona de Processamento de Exportação do
Ceará, Andréa Freitas, recebeu representantes da Receita Federal para uma
visita ao novo gate de operações da ZPE-Ceará. Estravam na comitiva o
presidente da Comissão de Alfandegamento da 3ª Região da Receita
Federal (COMALF 03), José Jesus Ferreira, além de membros da Inspetoria
da Receita Federal do Brasil – RFB, composta por pelos auditores-ﬁcais
Edson Nogueira, Inspetor Chefe da Alfândega do Pecém, e Marcelo Vidal,
Chefe da Seção de Vigilância e Controle Aduaneiro – SAVIG.
O grupo realizou uma visita ao novo gate da ZPE Ceará construído para
a movimentação das placas de aço produzidas pela Companhia Siderúrgica
do Pecém (CSP) e outros produtos, quando foi possível averiguar as
condições de funcionamento. A entrada dará acesso direto à Rodovia de
Placas (CE-576), que também está ligada ao gate 2 do Porto do Pecém.
“O funcionamento do novo acesso vai contribuir de forma objetiva
para uma movimentação mais ágil e segura das cargas da CSP, um dos
nossos principais clientes”, destaca a diretora. Andréa Freitas ressalta que
a instalação da siderúrgica no Ceará mudou o cenário industrial do Estado e
foi consequência da soma de esforços de vários agentes. “Nossos
resultados são reﬂexo de anos de trabalho e de planejamento, onde a RFB
tem sido uma parceira importante desde o início dessa história”, aﬁrma
Andréa Freitas.
Leia a matéria completa clicando aqui.
Fonte: ZPE-CE

Acompanhe os números do Observatório Jucec dos
serviços prestados na segunda-feira (27/07). A
publicação diária da Junta Comercial do Estado do Ceará,
Autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, apresenta o quantitativo de
empresas abertas no dia, processos de registro de
constituição, alteração e baixa de empresas analisados,
atendimento realizados pelo Fale jucec, o número de
livros autenticados e as certidões emitidas.

Fonte: Jucec

Campanha contra Febre Aftosa termina na sexta-feira
(31) e Ceará precisa alcançar a meta de 90% de vacinação
A primeira etapa da Campanha contra Febre Aftosa de 2020 chega ao
ﬁm na próxima sexta-feira (31) e a Agência de Defesa Agropecuária do
Ceará reforça a importância da vacinação de todo o rebanho cearense.
Conforme os dados da Adagri, 74,63% do rebanho do Estado já foi vacinado
e 59,61% das propriedades estão a declaração em mãos, porém o objetivo
é alcançar o mínimo de 90% do rebanho vacinado, conforme a meta
estabelecida pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa).
Segundo a presidente da Adagri, Vilma Freire, o Ceará ainda está
distante de cumprir os 90%, mesmo com a prorrogação da Campanha.
“Essa é uma semana decisiva e importante para o setor agropecuário do
nosso estado. Estamos na última semana de vacinação contra a Febre
Aftosa e o Ceará precisa cumprir essa meta. Estamos caminhando para
tornar o Ceará uma área Livre da Febre Aftosa sem Vacinação então ﬁca
aqui o nosso apelo para quem ainda não vacinou seu rebanho, possa
adquirir a vacina até sexta-feira e assim garantir a imunização”, destaca a
presidente. “Por isso é importante que os produtores cumpram esses
calendário vacinal, pois só assim estaremos aptos a alcançar esse status”,
completa Vilma Freira.
A presidente lembra que a declaração da vacinação seja feita
prioritariamente através do Portal do Produtor, com link no site da Adagri
(www.adagri.ce.gov.br). Outra possibilidade é enviar a declaração para o
e-mail oﬁcial da Agência (aftosa2020@adagri.ce.gov.br) aﬁm de evitar
aglomerações nos escritórios da Adagri e dos órgãos, como a Ematerce,
que também recebem a declaração.
Saiba mais sobre o Ceará Livre da Aftosa sem Vacinação clicando aqui.
Fonte: Adagri

Curso Como Vender para Administração Pública
alcança mais de 1700 inscrições
As aulas, 100% a distância na plataforma da EGPCE, começaram
nesta segunda-feira (27)
Mais de 1.700 micro e pequenos empresários interessados em vender
seus produtos para o Governo do Estado do Ceará já podem acessar a
plataforma virtual da Escola de Gestão Pública do Ceará. Foram
conﬁrmadas 1.702 inscrições para o curso “Como Vender para
Administração Pública”. Os participantes tem até o dia 15 de agosto para
ﬁnalizar o curso, 100% gratuito, na modalidade a distância.
A capacitação é uma parceria entre a Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e
Empreendedorismo, Secretaria do Planejamento e Gestão e Escola de
Gestão Pública do Ceará.
Na última sexta-feira (23), a Sedet, em parceria com a Seplag e o
Sebrae, promoveu uma live sobre Compras Governamentais – uma
oportunidade para Micro e Pequenas Empresas, onde foi apresentado o
processo de compras pelo Estado. O objetivo é incentivar o cadastro de
micro e pequenos empreendedores no Portal de Compras e mostrar que a
comercialização para o Estado pode ser uma alternativa para os pequenos
negócios.
Participaram na live o secretário executivo do Trabalho e
Empreendedorismo da Sedet, Kennedy Vasconcelos; o coordenador de
Gestão de Compras da Seplag, Valdir Augusto da Silva; e a advogada,
consultora e instrutora do Sebrae, Sáskya Gurgel.
Clique aqui para assistir ao vídeo da live disponível no nosso canal do
YouTube.
Fonte: Sedet

Apoio ao trabalho: mais de 150 mil recorrem ao
IDT/SINE durante a pandemia
O IDT/SINE promoveu o atendimento a 155.151 trabalhadores em sua
rede de unidades, no período de 2 de março a 17 de julho. O resultado das
últimas semanas revela uma estabilidade no ﬂuxo de atendimentos,
embora aponte um discreto aumento gradual da procura, após a retomada
do atendimento presencial, em unidades da capital e interior, e a
manutenção dos acessos remotos e home oﬃce.
Ao todo, o IDT/SINE conta agora com dez postos operando em
atendimento presencial. Em Fortaleza, os trabalhadores podem agendar
seu atendimento para as unidades do Centro e Papicu. No interior do
estado, as unidades reabertas para ofertar os serviços são as de Pecém,
Eusébio, Maracanaú, Horizonte, Itapipoca, Aracati, Limoeiro do Norte e
Crateús.
Fonte: IDT

IDT/SINE oferece 10.133 mil vagas de emprego de
março a julho
Mais de 10 mil oportunidades de trabalho foram ofertadas aos
trabalhadores por intermédio do IDT/SINE, entre 2 de março a 17 de julho.
As informações são da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra
(BGIMO), do Ministério da Economia.
Organização Social qualiﬁcada pelo Governo do Estado para executar
políticas públicas nas áreas do trabalho e empreendedorismo, o IDT/SINE
é vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho
(Sedet) e promove um impacto direto na qualidade de vida de muitas
famílias e na economia das regiões do estado.
O órgão dispõe de 18 unidades de atendimento que realizam a
captação, divulgação e o encaminhamento para oportunidades de
emprego, tendo como papel principal, o encontro da oferta e demanda de
trabalho, além da habilitação ao seguro-desemprego. Os serviços são
prestados de forma totalmente gratuita, tanto para aqueles que buscam
por uma oportunidade de emprego quanto para empresas que desejam
ofertar suas vagas. De acordo com o plano de retomada gradual das
atividades econômicas pelo Governo do Estado, dez unidades da rede de
atendimento já realizam o atendimento presencial de forma agendada.
Durante o período de isolamento social para o controle da pandemia
da Covid-19, o IDT/SINE disponibilizou plataformas digitais às empresas
para a permanência dos serviços prestados, como os portais
www.idt.org.br e gov.br/trabalho, afora outros serviços que continuam
sendo realizados remotamente, por meio de atendimento telefônico,
home oﬃce, sempre na intenção de melhor contribuir e atender bem neste
momento delicado para a população.
Fonte: IDT

Vagas Captadas com as Empresas - IDT/SINE
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Trabalhadores Colocados nas Empresas - IDT/SINE
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MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Secretário da Sedet participa de webinário “Por que investir no
Ceará”, promovido pela TrendsCE.

facebook.com/sedetceara

@sedet.ceara
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