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200 mil empregos são retomados
em todo Ceará com o avanço
do Plano

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

Na capital, que segue para a Fase 2,
cerca de 80 mil trabalhadores voltam
aos postos de trabalho
Na última segunda-feira (22), a Capital
Fortaleza avançou para a Fase 2 do Plano
de Retomada Responsável das Atividades
Econômicas e Comportamentais. Com isso,
cerca de 200 mil trabalhadores retornaram
aos postos de trabalho em todo Ceará no
acumulado das Fases. Somente em
Fortaleza, que está na Fase 2, mais de 80
mil trabalhadores retomaram seus
empregos.
De acordo com o secretário do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho
(Sedet), Maia Júnior, 85% atividades
econômicas estão em funcionamento no
Ceará e 75% dos empregos estão liberados.
Vale destacar que todo o avanço se
deve a melhoria dos indicadores da saúde e
o cumprimento dos protocolos sanitários.
“Avançamos para a Fase 2 e estamos
otimistas com o prosseguimento do Plano
de Retomada. Convocamos a sociedade
para obedecer os protocolos para que a
nossa economia seja retomada em sua
plenitude até o final de julho. Lembrando
mais uma vez que o Plano está
condicionado aos indicadores de saúde e
todos devem tomar medidas preventivas
para evitar o contágio da Covid-19”,
ressaltou o secretário da Sedet, Maia Júnior.
Fonte: Sedet

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

Fortaleza passa para a Fase 2 de abertura responsável das
atividades e RMF entra na Fase 1
Pelo avanço dos números de Covid-19, novo decreto estabelece
isolamento social rígido em Sobral e Juazeiro do Norte
O Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e
Comportamentais, iniciado no último dia 1º de junho, estabelece quatro
fases de abertura gradual dos setores econômicos no Ceará. Fortaleza era a
única cidade que já havia entrado na primeira fase e, na segunda-feira (22),
passou para a segunda etapa. A informação foi anunciada no sábado (20)
pelo governador Camilo Santana e pelo prefeito de Fortaleza, Roberto
Cláudio, em apresentação ao vivo nas redes sociais.
Essa segunda fase, de acordo com o chefe do Executivo estadual,
permite, além de ampliar o número de trabalhadores nas atividades que já
estavam autorizadas nas áreas da indústria e do comércio, autorizar o início
de novas atividades, como os restaurantes, que poderão atender com
horário restrito de funcionamento e cumprindo todos os protocolos.
O Ceará é divido em cinco macrorregiões de saúde. A Macrorregião de
Saúde de Fortaleza, que compõe os municípios da Região Metropolitana,
passou para a primeira fase. Lembrando que a cidade de Fortaleza já estava
nesse degrau e passou para a segunda fase na última segunda-feira. Todas
as outras regiões permanecem na fase de transição.
Leia a reportagem completa clicando aqui.
Fonte: Governo do Ceará

Mapa do Ipece possibilita consulta das fases do plano de
retomada da economia nos 184 municípios do Ceará
Elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
(Ipece), órgão vinculado à Secretaria do Planejamento e Gestão
(Seplag),tendo como base o Decreto 33.631, publicado no Diário Oficial no
último sábado (20), o mapa possibilita consulta das fases do Plano de
Retomada da Economia pelos 184 municípios cearenses. O trabalho foi
desenvolvido pelos analistas de Políticas Públicas do Instituto Cleyber
Nascimento e Alexsandre Lira.
O Decreto instituiu que somente Fortaleza passa para a Fase 2 do
Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e
Comportamentais. De acordo com o diretor Geral do Ipece, professor João
Mário, a capital apresentou os melhores indicadores de saúde. Os demais
municípios, em um total de 43 cidades da Macrorregião de Saúde de
Fortaleza, iniciaram a Fase 1. Já nos municípios de Sobral e Juazeiro do
Norte foi mantido e instituído, respectivamente, o isolamento social rígido,
com restrição na liberação de atividades.
A política de isolamento social rígido consiste no controle da
circulação de pessoas e veículos nos espaços e vias públicas, objetivando
reduzir a velocidade de propagação da doença. Os demais 138 municípios
do Ceará continuam na fase de transição com isolamento social. Segundo
Cleyber Nascimento, “o Ipece elaborou um mapa com as fases do plano de
retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais
segundo os municípios cearenses, permitindo ao cidadão e aos gestores
consultarem geograficamente em que fase do plano de abertura
encontra-se atualmente o seu município”.

Fonte: Ipece

Live tira dúvidas sobre renovação do decreto de
isolamento e novas fases de abertura da
atividade econômica
O secretário-executivo de Planejamento e Orçamento da Seplag,
Flávio Ataliba, participou de uma live nas redes sociais do Governo do Ceará
na tarde deste domingo (21) para explicar e tirar dúvidas sobre o Plano de
Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais.
Durante uma hora o coordenador do Plano que permite a retomada gradual
da cadeia produtiva passou orientações e respondeu questionamentos de
internautas.
“Importante a população estar junto ao Governo para vencer essa
batalha. Outros estados adotaram o plano de retomada antes da hora e
tiveram de retroagir. Por isso a importância de fazermos tudo com muita
responsabilidade”, frisou Ataliba.
O novo decreto publicado nesse sábado estabelece que algumas
cadeias que já estão em atividade parcial desde a fase de transição ganham
o direito de operar com 100% de sua capacidade, como é o caso da
construção civil; indústria química e correlatos; artigos de couros e
calçados; indústria metalmecânica e afins; saneamento e reciclagem; e
energia. Atividades religiosas também foram liberadas, mas com apenas
20% da capacidade, assim como alimentação fora do lar que deve operar
com 40% (restaurantes abertos das 9h às 16h). O restante das atividades
já autorizadas continuam com 40% de sua operação.
A liberação de atividades de alimentação fora de casa, conforme o
decreto, não se estende a restaurantes situados em barracas de praia ou
estabelecimentos similares. O uso de máscaras de proteção facial continua
obrigatório. Todavia, o documento traz que aquele que estiver sentado à
mesa de restaurante poderá retirá-la exclusivamente durante a refeição.
O Governo do Ceará criou um serviço de consulta, bastando digitar o
número do Cadastro Nacional de Atividades Empresariais – CNAE. Para
saber em qual etapa sua atividade econômica será liberada, acessar os
Protocolos Geral e Setoriais, bem como os modelos do Termo de
Compromisso para Micro e Pequenas Empresas, Atividades Religiosas e
Prática e Assessoria de Atividades Físicas, clique e acesse:
www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/.
Fonte: Governo do Ceará

Fiscalização da Secretaria da Saúde segue com foco em
praças de alimentação e restaurantes
A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) iniciou, na tarde desta
segunda-feira (22), o calendário de fiscalização nas empresas, referente a
Segunda Fase do Plano de Retomada Responsável das Atividades
Econômicas e Comportamentais do Estado. Nesse momento, as praças de
alimentação e restaurantes iniciam a sua reabertura e são o foco das ações
educativas realizadas. No primeiro dia da ação, a fiscalização aconteceu em
um shopping situado no bairro Antônio Bezerra, garantindo o
cumprimento das medidas de segurança previstas em Decreto Estadual.
Durante a visitação são analisadas as condições sanitárias, o número
de funcionários, as demarcações de distanciamento e o uso dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Todos os estabelecimentos
devem adotar medidas preventivas para evitar o aumento da taxa de
transmissibilidade. Devem fornecer proteção aos seus funcionários, com
distribuição de máscaras, aferição da temperatura na entrada dos
funcionários, borrifação de álcool nas mãos e a testagem dos funcionários,
entre outras medidas direcionadas para cada setor.
Clique aqui para ler a reportagem completa.
Fonte: Sesa

Teleatendimento da Sedet tira dúvidas sobre Protocolos
de Abertura da Fase 2 do Plano de Retomada da Economia
O município de Fortaleza, na Região Metropolitana, entrou nesta
segunda-feira (22) na Fase 2 do Plano de Retomada Responsável das
Atividades Econômicas e Comportamentais, lançado pelo Governo do
Ceará no início de junho. Com isso, a Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet) continua com o serviço de Teleatendimento
para quem quer tirar dúvidas sobre protocolos do Plano, incluindo dúvidas
sobre os serviços de Alimentação Fora do Lar, Atividade Religiosas e
Prática e Assessoria de Atividades Físicas Individuais em Ambientes
Privados ao Ar Livre. Esses últimos foram liberados conforme o início da
Fase 2 do Plano.
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.
Dúvidas sobre o Protocolo Geral podem ser atendidas em qualquer
uma das 12 linhas telefônicas.
Fonte: Sedet

Com aquisição de 5 milhões de máscaras, Governo do
Ceará reforça prevenção e aquece setor têxtil
O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado
(Sesa), adquiriu cinco milhões de máscaras em tecido reutilizável para
fortalecer a prevenção ao coronavírus, garantindo a proteção da
população cearense. Os produtos são fornecidos por oito empresas do
setor têxtil, que aderiram ao edital de chamamento público lançado em
abril deste ano. O governador Camilo Santana destacou a importância da
iniciativa para a saúde e a economia local.
“São cinco milhões de máscaras aos cearenses mais vulneráveis de
todas as regiões do Ceará. A produção está sendo feita por empresas e
costureiras locais, selecionadas por meio de edital. Além de garantir a
segurança e prevenir o contágio da Covid-19 à população carente, a
produção garante emprego e renda aos cearenses”, afirmou.
A previsão é de que 1,5 milhão de máscaras sejam entregues até o
início de julho. Nesta sexta-feira (19), cerca de 800 mil unidades já foram
repassadas para serem distribuídas em breve nas oito macrorregiões do
Ceará. A ação é fruto de uma parceria entre Casa Civil, Sesa, Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e Agência do
Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).
Leia a reportagem completa clicando aqui.
Fonte: Governo do Ceará

Sedet disponibiliza protocolo para embarcações de pesca
O documento foi construído por técnicos da Secretaria
Executiva do Agronegócio em parceria com o Sindfrio
Com o fim do período de defeso da lagosta, muitas embarcações
voltam às atividades neste mês de junho. Pensando nisso, a Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), por meio da Secretaria
Executiva do Agronegócio, em parceria com o Sindfrio, elaborou um
protocolo para reduzir os riscos de contaminação pela Covid-19 nas
embarcações de pesca.
O protocolo serve para auxiliar donos de embarcações utilizadas na
atividade pesqueira, seja lagosta ou pescados em geral. A iniciativa
complementa e reforça as ações que o Governo do Ceará tem tomado
desde o início da pandemia e principalmente nesse momento em que está
sendo executado o Plano de Retomada Responsável das Atividades
Econômicas e Comportamentais.
A ideia é fazer com que as informações contidas no protocolo
cheguem às colônias de pescadores nos municípios e distritos que tem
portos pesqueiros. O documento traz informações básicas de como a
doença é transmitida, orienta o pescador que apresentar algum dos
sintomas a não embarcar, informa o período necessário de isolamento se
tiver tido contato com algum paciente suspeito, ensina a lavagem das
mãos, o uso correto da máscara, entre outras dicas importantes. No final,
o protocolo traz a lista de canais de comunicação dos serviços Tele-Saúde
e Plantão Coronavírus (WhastApp) do Governo do Ceará, e, ainda, os sites
e telefones das Secretarias Municipais de Saúde.
Clique aqui para fazer o download do protocolo.
Fonte: Sedet

Sedet e Secitece apresentam segunda fase do Projeto
Clusters Econômicos de Inovação
Com o objetivo de gerar mais e melhores oportunidades de emprego e
empreendedorismo nas diversas regiões de planejamento do Ceará, a
Sedet, Secitece e Funcap produziram, conjuntamente, o Projeto Clusters
Econômicos de Inovação, que vai atuar na articulação e integração da
iniciativa privada, academia, Sistema S e instituições de fomento. O intuito
é elevar a competitividade das regiões pelo incremento de produtividade
das atividades de maior potencial, criar uma nova economia baseada em
empreendimentos inovadores e aumentar a riqueza da região com melhor
distribuição de renda.
Em reunião virtual, na última quinta-feira (18), o Secretário Executivo
de Comércio, Serviços e Inovação da Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet), Júlio Cavalcante, apresentou aos
representantes do ecossistema de inovação do Ceará, a preparação para a
segunda fase desse projeto, que vai beneficiar as regiões de Planejamento
Grande Fortaleza, Sertão de Sobral, Sertão Central e Vale do Jaguaribe.
Nestas regiões vão ser priorizados problemas dos respectivos Clusters para
entrar na segunda fase que é a Modelagem das Soluções coordenadas
pelos Pesquisadores das regiões.
Clique aqui para saber mais sobre o projeto Clusters Econômicos de Inovação.
Fonte: Sedet e Secitece

Número de encerramento de empresas
reduz 23% em 2020
Os dados são do período de março a maio e revelam
situação positiva nas aberturas e fechamentos de empresas
no Ceará comparado ao cenário nacional
O número de fechamentos de empresas no Ceará sofreu queda de
23,09%, entre os meses de maio e março deste ano, se compararmos com
o mesmo período de 2019, segundo dados da Junta Comercial do Estado
do Ceará (JUCEC), autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho. Ao todo, foram extintas 5.520 empresas nos
últimos três meses, contra 7.178 baixas entre março e maio do ano
passado.
O saldo de empresas também é positivo, se verificarmos os números
de empresas abertas no período. Somente nos meses de março, abril e
maio, foram registrados 16.100 novos negócios, resultando no saldo de
10.580 empresas no estado. O setor Serviços se destaca no número de
registros, com 2.609 novas formalizações, correspondendo a 47% das
novas empresas abertas no período.
Os números são positivos, considerando a situação nacional,
divulgada pelo Ministério da Economia, em que foi observada redução de
30% no número de abertura de empresas no país no mês de abril. De
acordo com o boletim Mapa de Empresas, divulgado pelo Ministério da
Economia ontem (18/06), foram registradas 189.878 empresas em abril
deste ano e 269.284 no mesmo mês de 2019. Entretanto, o boletim, que
analisou os dados de janeiro a abril, aponta saldo positivo de 849 mil
empresas a mais em funcionamento nos primeiros quatro meses do ano,
considerando a diferença entre todos os negócios abertos (1.038.030) e
fechados (351.181) no período no país.
Fonte: Jucec

Complexo do Pecém ganha usina de energia solar no mês
do meio ambiente
Já está pronta a obra da micro usina de energia solar fotovoltaica do
Complexo do Pecém. O novo equipamento levou três semanas para ficar
pronto e possui 189 módulos fotovoltaicos (placas solares) com
capacidade de gerar por ano até 104.600kWh de energia elétrica, por meio
da luz do sol, para o condomínio de salas do Bloco de Utilidades e Serviços
(BUS), que tem o consumo médio anual de 148.896 kWh.
A instalação da nova usina se alinha com o planejamento estratégico
do Complexo do Pecém de buscar cada vez mais o desenvolvimento
sustentável. No novo equipamento foram investidos R$ 400 mil para
resultar em uma economia de aproximadamente R$ 84 mil/ano em energia
elétrica. A expectativa é que em 4,7 anos, o investimento na usina traga o
retorno esperado.
Além de suprir energia elétrica, o projeto também desenvolve a
cultura da inovação através da utilização de uma fonte renovável de
energia, melhorando a qualidade das instalações e resultando em conforto
aos usuários, já que os módulos responsáveis pela captação da energia do
sol foram utilizados para prover sombra em parte do estacionamento de
veículos do BUS, localizado próximo ao gate 1 do Terminal Portuário do
Pecém.
A instalação do novo equipamento vai ainda de encontro a resolução
nº 2.650 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), que em
2012 instituiu o Índice de Desempenho Ambiental (IDA) para incentivar
práticas sustentáveis através de instrumentos de acompanhamento e
controle de gestão ambiental em instalações portuárias, como o Porto do
Pecém.
A quantidade de CO2 poupada por conta da utilização de energia solar
para esta usina foi calculada para 25,9 ton de CO2 por ano, isto equivale a
redução na emissão de CO2 correspondente ao plantio de 104 árvores. Por
isso, os executivos do Complexo do Pecém acreditam que a adoção de uma
fonte renovável também poderá alavancar a posição do Porto do Pecém no
Índice de Desempenho Ambiental (IDA) da Antaq.
Leia a reportagem completa clicando aqui.
Fonte: Complexo do Pecém

Adagri reforça importância da vacinação
contra Febre Aftosa
A primeira etapa de Campanha contra Febre Aftosa 2020 se encerra
no próximo dia 30 de junho e a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará
(Adagri) chama a atenção para a importância da vacinação de todo o
rebanho cearense. Segundo dados da Agência, o Ceará totaliza 2.668.598
de bovídeos e até esta terça-feira (23) foram declaradas a vacinação de
582.401 bovinos e bubalinos, o que significa 21,83% do total do rebanho.
A Adagri trabalha com a previsão que ao final desta etapa só serão
realizadas mais duas, sendo a última Campanha em maio de 2021. A partir
daí será pleiteado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) o status do Ceará livre da Febre Aftosa. “Por isso é
importante que os produtores cumpram esses calendário vacinal, pois só
assim estaremos aptos a alcançar esse status”, reforça a presidente da
Adagri, Vilma Freira.
A presidente 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. Isso evitará aglomerações nos
escritórios, já que o Ceará continua em isolamento social, alguns
municípios inclusive foram declarados estado de isolamento social rígido.
“Todas as informações que o produtor precisa para realizar a declaração
estão disponíveis no Portal do Produtor, no site da agência
www.adagri.ce.gov.br”, destaca. “Na impossibilidade de acessar o Portal é
possível procurar uma EAC ou uma agência da Ematerce para facilitar esse
atendimento e evitar aglomerações”, completa a presidente.
Leia a reportagem completa clicando aqui.
Fonte: Sedet

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!

IDT/SINE retoma atendimento presencial no Ceará
em cinco unidades
Para ter acesso aos serviços, o trabalhador precisa fazer
agendamento prévio
Cinco Unidades IDT/SINE retomaram as atividades presenciais na
última segunda-feira (22). A medida se deu em função do avanço do plano
de retorno das atividades econômicas do Governo do Estado do Ceará.
Inicialmente, o atendimento será feito exclusivamente por agendamento,
para evitar aglomerações e garantir a segurança dos funcionários e da
população. Outras medidas de segurança também estão sendo adotadas
pelo órgão, além do uso de máscaras por funcionários e pessoas que
buscam atendimento, distanciamento mínimo de um metro e meio por
pessoa e aferição da temperatura para adentrar nas Unidades.
Nessa fase inicial de reabertura do atendimento presencial, voltaram
a operar as Unidades do Centro e Papicu, em Fortaleza, e Pecém, Limoeiro
do Norte e Crateús, no interior do estado. As demais retomarão as
atividades presenciais de acordo com as orientações da pasta da saúde,
mas continuam com o atendimento remoto. Com a reativação do serviço
de agendamentos, 1.535 pessoas já marcaram o seu atendimento pelo site
do Instituto.
SERVIÇO
O atendimento presencial agendado será realizado pelas Unidades, das 8h
às 14h. Os atendimentos virtuais permanecem das 8h às 17h. Mais
informações e agendamento no site do IDT (www.idt.org.br).
Fonte: IDT

Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de
trabalho é discutida em live
A importância da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de
trabalho foi o assunto da live realizada na última quinta-feira (18) pelo
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, em seu perfil no Instagram. O
evento fez parte de uma série de bate-papos virtuais promovidos pelo
IDT/SINE, que abordam questões de interesse de trabalhadores e
empregadores.
No último encontro, Fátima Almeida, responsável pelo atendimento à
pessoa com deficiência, e Diego Bacelar, gestor da Unidade de Maracanaú,
debateram sobre as questões relevantes ao tema, como aspectos da Lei nº
8.213 de 24.7.91, que ampara as pessoas com deficiência e os reabilitados,
instruções sobre o requerimento do parecer médico (homologação), como
acessar os serviços oferecidos pelo IDT/SINE para este público, como
empresas devem proceder para a contratação e as ocupações mais
demandadas no mercado.
Os debatedores também fizeram ainda um breve resgate da história
do atendimento especializado à pessoa com deficiência pelo serviço
público de emprego que, em 29 anos de atuação na área, registra mais de
30 mil inseridos no mercado de trabalho, no Ceará.
Para quem não assistiu, o vídeo do bate-papo está disponível no instagram
do IDT (@idtsine).
Fonte: IDT

Fique no Lar é apresentada aos comerciantes de todo o
Ceará através de Live
A plataforma Fique no Lar, que já está disponível desde maio deste
ano, foi apresentada nesta segunda-feira (22) pelo presidente da Aprece
Ceará, Nilson Diniz, aos comerciantes de todo o Ceará. A Associação
promoveu uma live em seu canal no YouTube, que contou com a
participação do secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo da
Sedet, Kennedy Montenegro, e da professora do IFCE e uma das criadoras
da plataforma, Carina Oliveira.
Segundo Nilson Diniz, “é importante essa ação de divulgação para
que isso possa chegar com mais facilidade a cada município e assim a
população possa utilizar essa ferramenta para fazer com que seu produto
chegue ao consumidor com mais facilidade, principalmente nesse
momento de crise da Covid-19”, explicou.
O secretário executivo Kennedy Montenegro, destacou a importância
da plataforma. “A missão da Sedet é fomentar o desenvolvimento
econômico do Estado, e isso diz respeito também o estímulo ao
empreendedorismo no Estado. A Fique no Lar é uma iniciativa pioneira e de
grande importância para o empreendedorismo e para o Estado como um
todo”, concluiu. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho
(Sedet) é uma das apoiadoras na divulgação da ferramenta.
Acesse Fique no Lar clicando aqui ou pelo aplicativo de celulares
android (Play Store). Segundo o IFCE, em breve também estará disponível
para sistema IOS.
Confira a Live no canal da Sedet no YouTube clicando aqui.
Fonte: Sedet

MAIS DESTAQUES
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Sedet divulga Informe Setorial com Análise da
Conjuntura Internacional.
Secretário Maia Júnior participa de painel “Economia e
Empregabilidade” no Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceará 2020.
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