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Empresas podem consultar no portal
do Governo e site da Sedet em qual
fase poderão retomar as atividades
O Plano de Retomada Responsável
das
Atividades
Econômicas
e
Comportamentais do Estado do Ceará
começou a ser implementado na última
segunda-feira (01). Na Fase de Transição,
que deve durar 7 dias, estão
contemplados 17 setores.
Em seguida virão quatro fases de
abertura, obedecendo a critérios
técnicos, sanitários e epidemiológicos.
Cada estágio obedece a critérios que
precisam ser atingidos para se alcançar a
abertura do passo seguinte nas medidas.
O Plano foi elaborado pelo Grupo de
Trabalho Estratégico, envolvendo o
Poder Executivo, setor produtivo,
sociedade civil e, como observadores,
Ministério Público Federal, Ministério
Público Estadual e Ministério Público do
Trabalho,
Clique
aqui
para
baixar
a
apresentação completa.
Para saber em qual etapa sua
atividade econômica será liberada, clique
aqui e digite no filtro “Pesquisar” o CNAE
da sua empresa.
Nessa página também é possível
consultar os Protocolos Geral e Setoriais.
Leia a reportagem completa clicando aqui.
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.

Vídeo sobre tira-dúvidas do Plano de Retomada
Responsável de Abertura das Atividades Econômicas e
Comportamentais está disponível no YouTube da Sedet
A live do último domingo (31), promovida pelo Governo do Ceará para
tirar dúvidas sobre o Plano de Retomada Responsável de Abertura das
Atividades Econômicas e Comportamentais, pode ser acessada no canal
do YouTube da Sedet.
Durante uma hora e 26 minutos, os secretários Chefe da Casa Civil,
Élcio Batista, e o executivo de Planejamento e Orçamento da Seplag, Flávio
Ataliba, responderam aos questionamentos dos cidadãos cearenses que
acompanharam a live no Instagram e Facebook do Governo do Estado e da
Sedet.
Clique aqui para acessar o vídeo completo.
Fonte: Sedet

Sedet trabalha com Teleatendimento para tirar dúvidas
sobre protocolos do plano de retomada da economia
Desde segunda-feira (01) a secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet) disponibilizou para a população o serviço de
Teleatendimento para tirar dúvidas sobre protocolos do Plano
Responsável de Abertura das Atividades Econômicas e Comportamentais,
que entrou em vigor na segunda. Os técnicos da Sedet estão respondendo
questionamentos sobre os protocolos geral e setoriais.
No primeiro dia o atendimento contou com a atuação de 20
colaboradores da SEDET. Eles atenderam 462 chamadas telefônicas,
originadas de diversos municípios como Fortaleza, Limoeiro do Norte,
Maracanau, Itapipoca, Baturité, Amontada, Camocim, Eusébio, Ipueiras,
Juazeiro do Norte, Palmácia, Frecheirinha, Itapipoca, Jaguaribe, Icapuí e
Paracuru. Protocolos do comércio; CNAE; indicadores epidemiológicos;
construção civil; abertura do shopping; abertura do Centro e realização de
eventos religiosos foram alguns dos questionamentos. Já para o endereço
eletrônico foram encaminhados 60 e-mails, sendo 44 respondidos.
Qualquer pessoa pode entrar em contato para esclarecimentos
através do e-mail: duvidasprotocolos@sedet.ce.gov.br ou nas 12 linhas
telefônicas, divididas por quatro grupos de cadeias econômicas. Ou seja,
são 3 linhas para cada grupo. O Plantão telefônico funcionará em dias
úteis das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Fonte: Sedet

Governo do Ceará tira dúvidas de presidentes de
Câmaras Setoriais e Temáticas sobre o Plano de
Retomada das Atividades Econômicas
Uma reunião realizada pelo Governo do Ceará com presidentes das
Câmaras Setoriais e Temáticas do Estado explanou o Plano de Retomada
Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais, oficializado
no último sábado (30), por meio de decreto estadual (Decreto 33.608 – 30
de maio). O encontro aconteceu na tarde desta segunda-feira (1º), pela
internet.
A assembleia foi iniciada pelo presidente da Agência de
Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Eduardo Neves, e contou
com as presenças dos secretários executivos do Comércio, Serviço e
Inovação, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho
(Sedet), Julio Cavalcante; de Planejamento e Orçamento, da Secretaria de
Planejamento e Gestão (Seplag), Flávio Ataliba; além de técnicos dos três
órgãos.
Cerca de 20 presidentes de Câmaras Setoriais e Temáticas
participaram do encontro. Ao final da apresentação, os representantes
setoriais tiraram dúvidas respondidas pelo corpo técnico do Governo do
Ceará. Os representantes do Governo se disponibilizaram a esclarecer
questionamentos específicos e reuniões com cada Câmara serão
realizadas à medida em que os segmentos respectivos sejam liberados
durante as fases do planejamento. Outras sugestões também foram
pontuadas e serão avaliadas pelo Governo.
Leia a reportagem completa clicando aqui.
Fonte: Adece

Novo decreto determina continuidade do
isolamento social e traz regras da Fase de Transição
O novo decreto estadual (clique aqui para acessar), publicado no
Diário Oficial do Estado na noite de sábado (30), determina continuidade do
isolamento social e traz regras da Fase de Transição. Durante uma semana,
na fase de teste, serão liberadas algumas atividades econômicas com
restrições. São atividades principalmente voltadas para a indústria, cadeia
da construção civil e da saúde.
Para mais detalhes clique aqui e acesse a reportagem completa.
Fonte: Governo do Ceará

Adagri inicia Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa
O Governo do Estado Ceará, através da Agência de Defesa
Agropecuária (Adagri), autarquia vinculada à Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), iniciou na segunda-feira
(01) a primeira etapa da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa
2020. A Campanha prossegue até o dia 30 de junho, com a previsão que
sejam vacinados cerca de 2,6 milhões de bovinos e 1,4 mil de bubalinos no
Ceará.
A presidente da Adagri, Vilma Freire, reforça que ao final desta etapa
só serão realizadas mais duas, sendo a última Campanha em maio de 2021.
A partir daí a Adagri vai pleitear junto ao Ministério da Agricultura o status
do Ceará livre da Febre Aftosa sem vacinação. “Por isso é importante que
os criadores vacinem seu rebanho e declarem a vacinação. Só assim
estaremos aptos a alcançar esse status”, destaca.
Vilma Freire também lembra que a declaração da vacinação seja feita
prioritariamente através do Portal do Produtor, sem a necessidade de
deslocamento a um escritório da Adagri ou Ematerce.
Leia a reportagem completa clicando aqui.
Fonte: Adagri

Jucec empossa novo colegiado de vogais.
A cerimônia de posse foi realizada de forma virtual e foi
gravada para que seja disponibilizada no Youtube
da autarquia
A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), autarquia vinculada à
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, empossou o novo
colegiado de vogais em cerimônia virtual realizada na tarde dessa
terça-feira (02). Na ocasião, tomaram posse a presidente da Junta
Comercial, Carolina Monteiro, e o vice-presidente Caio Rodrigues, sendo
reconduzidos aos respectivos cargos para mais um mandato de 4 anos. Os
dois compõem o colegiado de vogais, órgão consultivo e de deliberação
superior da Jucec, que é composto ao todo por 15 representantes de
entidades de classe e do Governo Estadual, tendo cada instituição um
titular e suplente.
O colegiado forma o Plenário Jucec que tem entre suas atribuições a
de julgar processos de decisão colegiada, os recursos interpostos das
decisões definitivas, decidir sobre o assentamento dos usos e práticas
mercantis, deliberar sobre a tabela de preços dos serviços da autarquia e
aprovar o regimento interno, bem como suas alterações.
Leia a matéria completa clicando aqui.
Fonte: Jucec

Empresas instaladas na ZPE do Ceará estão
dispensadas de cumprir com percentual mínimo de
exportações em 2020
A Medida Provisória é para o ano de 2020 e entrou em vigor no dia 27
de maio. As empresas que operam em Zonas de Processamento de
Exportação (ZPEs), de acordo com a Medida Provisória 973/20, durante o
ano de 2020, estão dispensadas de cumprir com a regra estabelecida pela
Lei 11.508/2007, que decreta o compromisso de manter, pelo menos, 80%
da sua receita bruta proveniente de exportações. A MP entrou em vigor no
dia 27 de maio.
De acordo com Governo Federal, a isenção do compromisso de
exportação é uma alternativa para mitigar prejuízos que possam decorrer
da queda das exportações provocada pela pandemia de coronavírus
(Covid-19). Com a MP, as empresas instaladas em ZPEs podem substituir
parte das exportações que venham a ser perdidas por vendas no mercado
interno, em prol da manutenção dos empregos e renda gerados pelas
indústrias e por sua cadeia de fornecedores de bens e serviços.
Leia a matéria completa clicando aqui.
Fonte: Complexo do Pecém

No canal do YouTube da Sedet você pode rever as
entrevistas sobre o Plano de Retomada Responsável
das Atividades Econômicas e Comportamentais,
assistir às reuniões do Agronegócio e acessar outros
conteúdos. Clique aqui e se inscreva no canal!

A Sedet também
está no YouTube.
Acesse e se
inscreva no canal!

Mais atendimentos: Ceará é destaque em solicitações
do Seguro-Desemprego em ambiente virtual
O aumento do desemprego no país, associado à suspensão do
atendimento presencial aos trabalhadores pelas agências da
Superintendência Regional do Trabalho (SRT) e do Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE), fez com que o número de
solicitações do seguro-desemprego pela web crescesse nos meses de
março e abril, tanto no estado do Ceará quanto no Brasil.
Dados da Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia,
demonstram que, no mês de abril deste ano, 26.204 trabalhadores
solicitaram o benefício pelos canais digitais. Se comparado aos mesmos
indicadores em 2019, os números revelam um percentual de aumento de
33,9% no mesmo período, onde 19.570 pessoas deram entrada no seguro.
Na média nacional, esses resultados colocam o Ceará no pódio do
atendimento na modalidade ambiente web, com relação ao resto do país.
Esse crescimento também é resultado das
estratégias do Estado para divulgação e
ampliação dos canais existentes. Isto porque, no
caso específico do estado do Ceará, além de
promover a divulgação dos canais oficiais do
governo federal (aplicativo CTPS digital e o site do
Ministério da Economia), o IDT/SINE ampliou as
alternativas de atendimento remoto à população,
desenvolvendo opções de comunicação próprias e
QR Code para o Whatsapp
inovadoras.
Por meio dos aplicativos chatbot (www.idt.org.br) e WhatsApp
Business (http://mygib.ee/s/whatsapp.idtsine) é possível esclarecer as
dúvidas sobre o seguro e até auxiliar o trabalhador no processo de
habilitação. Uma linha telefônica 0800 também foi disponibilizada pelo
órgão para o requerente, que conta ainda com um e-mail institucional
(sd.ce@idt.org.br) por onde é possível o envio da documentação exigida
para a inclusão do benefício.
Fonte: IDT
Participação de requerimentos de seguro desemprego via web (%) - Ceará e Brasil 2020
100,0
80,0
60,0
Ceará
Brasil

40,0
20,0
0,0

jan

fev

mar

abr

Mais de 95 mil acessam os serviços do IDT/SINE
Ainda com o atendimento presencial paralisado, em função das
medidas de isolamento social para o controle da Covid-19 no Estado, o
IDT/SINE mantêm ativos os canais remotos de comunicação para a
prestação de serviços à população. No período de 2 de março a 22 de maio,
o órgão atendeu a 95.146 trabalhadores em busca das suas ações. Os
números da semana de 18 a 22 de maio, contabilizaram 7.516
atendimentos pelas equipes em home oﬃce. Esse resultado demonstra
uma elevação de 16% do indicador, se comparado aos das semanas
anteriores, e demonstra a grande busca dos usuários do sistema pelos
serviços disponibilizados pelo Instituto.
Durante o período de controle da pandemia, trabalhadores e
empregadores podem acessar os serviços do órgão através de e-mail, de
aplicativos (chatbot e WhatsApp), dos portais www.idt.org.br e
gov.br/trabalho e de suas páginas no facebook e instagram.
A comunicação pelo telefone destaca-se como o principal canal
utilizado pelo trabalhador nesse período. Os interessados podem ligar
para o 0800 591.0363 ou para as Unidades do IDT/SINE – os telefones
estão disponíveis em www.idt.org.br.
Fonte: IDT

IDT/SINE registra a abertura de 5.595 vagas de
emprego. Os dados são do período de
2 de março a 22 de maio
De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação
de Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, no período de 2 de
março a 22 de maio, as Unidades de Atendimento do IDT/SINE captaram
5.595 vagas nas empresas clientes da rede. Os números são significantes
para o período, em que ocorre o enfrentamento ao COVID-19, com redução
dos setores que ofertam vagas.
Para facilitar o acesso às empresas, o IDT colocou à disposição os
serviços prestados, por meio de plataformas digitais, como: o site
www.idt.org.br, o portal gov.br/trabalho, afora outros que estão sendo
realizados remotamente, por meio de atendimento telefônico, home
oﬃce, sempre na intenção de melhor contribuir e atender bem às
empresas neste momento delicado de pandemia.
Fonte: IDT
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Trabalhadores Colocados nas Empresas - IDT/SINE
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IDT realiza live para debater a aprendizagem
Amanhã, quinta-feira (04), às 15h, o Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho estará realizando sua segunda live com o tema: “DESAFIOS
ATUAIS DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL”.
A transmissão ocorrerá pelo Instagram do Instituto @idtsine. A
iniciativa é apresentada por técnicos e gestores do Instituto e tem o intuito
de discutir temas relacionados aos serviços prestados pelo IDT,
principalmente aqueles ligados à intermediação de trabalhadores, ao
seguro-desemprego, ao trabalhador autônomo, a pessoa com deficiência e
ao jovem aprendiz, bem como outros temas de relevância para a sociedade.
As lives ocorrerão sempre às quintas-feiras, às 15h.
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