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90% dos empregos no Ceará são
retomados com o avanço de fases
na economia

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

Nesta segunda-feira (06), conforme
Decreto Estadual 33.645, publicado no Diário
Oﬁcial do dia 04 de julho, Fortaleza avança para
a Fase 3 do Plano de Retomada Responsável das
Atividades Econômicas e Comportamentais.
Com isso, 11 das 13 cadeias de atividades
Fique por dentro das
chegam ao funcionamento pleno, com 100%
medidas adotadas pelo
das atividades liberadas.
Governo do Estado do
São as Cadeias Têxtil e de Roupas;
Ceará, desde que foi
Comunicação, Publicidade e Editoração;
decretada a situação de
Indústria e Serviços de Apoio; Artigos do Lar;
Emergência em Saúde.
Cadeia Agropecuária; Cadeia Moveleira; de
Tecnologia da Informação; Logística e
Transporte;
Higiene
Limpeza;
Cadeia
Automotiva; e Comércio de outros produtos. As
exceções são para Alimentação Fora do Lar, que
permanece com o mesmo horário de
funcionamento da Fase 2, ou seja, das 11h às
16h, com o percentual de trabalhadores
presenciais de 50%; e Atividades Religiosas, que
passa a permitir cultos e celebrações com 50%
da capacidade.
Outros municípios cearenses também
mudaram de fase, com isso, segundo o
secretário do Desenvolvimento Econômico e
Trabalho, Maia Junior, 85% das atividades
econômicas em todo Estado estão em
funcionamento. O percentual de empregos
retomados nesta semana é ainda maior, chega a
90%. Destaque para a agricultura, indústria e
comércio que atingiram o funcionamento pleno,
ou seja, toda a cadeia dos 3 segmentos citados
atingiu 100% do funcionamento.
“O que falta ainda é uma parte do setor de
serviços, como por exemplo: o turismo,
educação, esporte e lazer, que devem ser
liberadas ao ﬁnal do Plano. Mas a população não
pode relaxar nos cuidados sanitários, pois a
pandemia ainda existe. Só podemos avançar se os indicadores de saúde continuarem
apresentando melhora e todos tem que fazer a sua parte”, ressaltou o secretário Maia
Júnior.
Fonte: Sedet

Governo do Ceará renova decreto de isolamento social
O governador Camilo Santana anunciou no último sábado (04), em
transmissão ao vivo nas redes sociais, a renovação do decreto de
isolamento social por mais sete dias. O município de Fortaleza passou para
a 3a fase do Plano de Retomada da economia, mas com restrições. Bares e
barracas de praia continuam sem funcionar, e restaurantes têm permissão
para abrir ao público apenas durante o dia (9h às 16h), como já vem sendo
realizado nas últimas duas semanas. O uso de máscaras segue obrigatório
em todo o estado. O novo decreto passou a valer a partir da 0h de
segunda-feira (06).
Fortaleza: Fase 3
Seguindo os dados do corpo técnico da saúde, com a estabilização e
queda nos números da covid-19 em Fortaleza, Camilo anunciou que
Fortaleza, que estava na fase 2, passa para a fase 3. “As demandas da saúde
estão diminuindo, a procura por assistência, números de novos casos e
óbitos, assim como maior disponibilidade de leitos com UTI, nos levam a
passar para a fase 3 na Capital, mas com algumas restrições daquilo que
estava no plano inicial. Ressalto que restaurantes continuam funcionando
só durante o dia, bares e barracas de praia ainda não têm autorização de
funcionamento esta semana”, apontou o governador.
Complementando a fala de Camilo, o prefeito de Fortaleza listou que a
Capital libera o uso de espaços públicos, como praias e calçadões para
atividades físicas individuais, sem aglomeração, e sempre com o uso
obrigatório de máscara”, disse Roberto Cláudio. A decisão do Comitê de
Saúde foi de avaliar mais detalhadamente nos próximos dias os impactos da
abertura desses estabelecimentos nesta fase.
Leia a reportagem completa clicando aqui.
Fonte: Governo do Ceará

Live tira dúvidas sobre renovação do decreto de
isolamento e diferentes fases de retomada no Estado
O secretário-executivo de Planejamento e Orçamento da Seplag,
Flávio Ataliba, participou de uma live nas redes sociais do Governo do Ceará
na tarde de domingo (5) para explicar e tirar dúvidas sobre a Fase 3 do
Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e
Comportamentais na Capital, e da situação nas diferentes regiões do Ceará.
Durante uma hora ele passou orientações e respondeu questionamentos
de internautas.
O governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, Roberto
Cláudio, anunciaram no sábado (4) que Fortaleza entra a partir de
segunda-feira (6) na Fase 3 do Plano. Nas outras cidades ﬁcou assim:
municípios da Macrorregião da Grande Fortaleza avançam para a Fase 2;
Macrorregiões do Sertão Central, Litoral Leste/Jaguaribe avançam para a
Fase 1. Já as Macrorregiões Norte e Cariri permanecem na Fase de
Transição da Economia, com a especiﬁcidade de que as cidades de Juazeiro
do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo, Iguatu, Sobral e Tianguá seguem em
Isolamento Social Rígido por mais sete dias.
Clique na imagem para assistir à live completa no nosso canal do Youtube:
Fonte: Governo do Ceará

Ipece atualiza mapa com a classiﬁcação dos municípios
em relação as fases do plano de retomada da economia
O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), órgão
vinculado à Secretaria do 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 33.645,
publicado no Diário Oﬁcial do dia 04 de julho. O mapa foi elaborado pelos
Analistas de Políticas Públicas do Instituto Cleyber Nascimento de Medeiros
e Alexsandre Lira Cavalcante.
Fortaleza avançou para a Fase 3 do Plano de Retomada enquanto que
os demais 43 municípios da Região de Saúde de Fortaleza passaram para a
Fase 2, sendo eles: Acarape, Amontada, Apuiarés, Aquiraz, Aracoiaba,
Aratuba, Barreira, Baturité, Beberibe, Capistrano, Cascavel, Caucaia,
Chorozinho, Eusébio, General Sampaio, Guaiúba, Guaramiranga, Horizonte,
Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Itapiúna, Maracanaú, Maranguape, Miraíma,
Mulungu, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palmácia, Paracuru, Paraipaba,
Pentecoste, Pindoretama, Redenção, São Gonçalo do Amarante, São Luís do
Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Umirim e Uruburetama.
Conforme o Diretor Geral do Ipece, professor João Mário de França, o
Plano de Retomada prevê que cada fase dure 14 dias e se os indicadores de
saúde estiverem satisfatórios os municípios podem avançar para a próxima
fase. Esta foi a situação da capital cearense e dos demais municípios da
Região de Saúde de Fortaleza, que avançaram para as fases 3 e 2,
respectivamente.
Destaca-se, ainda, que os municípios das Regiões de Saúde do Sertão
Central e Litoral Leste/Vale do Jaguaribe avançaram para a Fase 1 do Plano
de retomada da economia, em um total de 40 municípios. Por sua vez, os
municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo,
Iguatu e Tianguá continuam em isolamento social rígido, com restrição na
liberação de atividades, visando reduzir o ritmo de contágio da Covid-19.

Fonte: Ipece

Protocolos de Abertura da Fase 3: conﬁra os números
do Teleatendimento da Sedet para tirar dúvidas

Plataforma que reúne linhas de crédito inclui
bancos digitais
Lançada há quase um mês pelo Governo do Ceará, a plataforma
on-line para facilitar a busca de empresas por crédito acaba de incluir
novas opções de ﬁnanciamentos. Agora, a ferramenta implantada pela
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), vinculada à
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), conta com
15 linhas de crédito de bancos digitais.
A plataforma atende a um pedido das empresas cearenses, por meio
de demanda levada ao grupo de Enfrentamento Econômico, composto por
técnicos da Sedet e da Adece e lançado no início da pandemia no Estado.
Com quase 70% de acessos via mobile, a página conta atualmente
com conexões vindas de 20 municípios cearenses, 18 estados brasileiros e
2 países.
Acesse a plataforma clicando aqui.
Fonte: Adece

Sedet abre seleção para voluntários
Com objetivo de apoiar a elaboração do Plano de Recuperação
Econômica da crise causada pela pandemia da Covid-19, a Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) abriu seleção para
contratar voluntários de diversas áreas. Os interessados devem enviar
currículo para o e-mail: sxcsi@sedet.ce.gov.br até hoje (08).
Entre as atribuições dos voluntários selecionados estão a elaboração
de relatórios sobre dados relacionados ao plano de recuperação da crise,
participação de reuniões e eventos online previamente combinados para
alinhamento das iniciativas, apoio na padronização de documentos e
apresentações dos planos elaborados e apoio na implementação de planos
de ação desenhados para a recuperação da economia
Leia a reportagem completa clicando aqui.
Fonte: Sedet

Abertura de empresas no Ceará registra aumento
de 57% em junho
O número de novos negócios registrados em junho deste ano superou
em 57,65% o número de registros realizados em maio deste ano. Ao todo,
6.604 empresas foram abertas em junho no Ceará, enquanto que no mês
de maio foram registradas 4.189 empresas, de acordo com a Junta
Comercial do Estado do Ceará, autarquia vinculada à Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho.
O setor de Serviços, novamente, foi o tipo mais demandado nas
aberturas, com 3.340 registros, seguido do Comércio, com 2.618
empresas, e de 646 indústrias. De acordo com a presidente da Jucec,
Carolina Monteiro, “os números apontam para uma retomada do
crescimento das aberturas de empresas, em sua maioria pequenos
negócios como os Microempreendedores Individuais, e podem ser
decorrentes de novos modelos e oportunidade de negócios em meio a
pandemia. Em paralelo a esse movimento, várias medidas de facilitação na
abertura de empresas têm sido implementadas no estado, como o registro
automático que possibilita abertura e baixa de empresas em minutos”.

Empresas fechadas
Os fechamentos de empresas apresentaram redução de 9,28% em junho
deste ano, em comparação ao mesmo mês de 2019. Este ano, foram 2.043
extinções registradas na Jucec, contra 2.252 fechamentos realizados em
junho de 2019. O setor que mais registrou encerramentos de empresas foi
o de Serviços, com 1.003 registros de baixa.
Fonte: Jucec

Jucec divulga primeira edição do Observatório
da Ouvidoria
A publicação mensal tem o objetivo de dar mais
transparência aos trabalho realizado pela Ouvidoria
A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), autarquia vinculada à
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, iniciou a publicação
do balanço mensal das manifestações recebidas pela Ouvidoria da
autarquia a ﬁm de apresentar ao público dados como o tempo médio de
resposta das demandas, quantitativo de manifestações recebidas e a
resolubilidade. A primeira publicação do Observatório da Ouvidoria Jucec
divulgou os resultados do mês de junho de 2020, já disponíveis nas redes
sociais e site da Junta Comercial.
Ao todo, foram recebidas 64 manifestações na Ouvidoria da Jucec,
que foram apuradas e respondidas no tempo médio de 7 dias. As
demandas são recebidas pelo setor por meio do Portal Ceará Transparente,
pelo telefone 155 ou pelo atendimento via WhatsApp, pelo número (85)
3108-2916, disponibilizado neste período em que as atividades da Jucec
estão sendo realizadas somente de forma virtual.
De acordo com a Ouvidora da Jucec, Sonara Capaverde, o setor de
Ouvidoria passou por recente reestruturação, necessária para otimizar os
serviços prestados. “Notamos que havia um número importante de
demandas represadas. A partir daí, elaboramos um Plano de
Reestruturação da Ouvidoria, no intuito de envolver mais nossos
colaboradores nas respostas e, com isso, dar maior celeridade e
transparência ao nosso trabalho" .
Sonara explica que para tornar possível o plano, “foi realizado um
levantamento dos setores mais demandados, bem como o tempo médio de
respostas. Nesse sentido, estabelecemos metas, alinhadas aos critérios da
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, a CGE, bem como, ao nosso
compromisso de oferecer serviços de excelência ao cidadão”.
Fonte: Jucec

Observatório diário da JUCEC com os números de abertura
de empresas, processos analisados e atendimentos
realizados nessa segunda-feira (06/07).

Jucec participa de capacitação à distância do Coaf
A prevenção de atividades de lavagem de dinheiro e o
ﬁnanciamento do terrorismo, como foco na atuação das juntas
comerciais no combate a essas práticas foi o tema do encontro.
Servidores da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), autarquia
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho,
participaram, no dia 29/06, da capacitação à distância promovida pelo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A ação trouxe
como tema o aperfeiçoamento do sistema brasileiro de prevenção de
atividades de lavagem de dinheiro e o ﬁnanciamento do terrorismo, com
foco na atuação das juntas comerciais no combate a essas práticas.
A Instrução Normativa nº 76, publicada pelo Departamento Nacional
de Registro Empresarial e Integração (DREI), orienta que as juntas
comerciais devem adotar procedimentos internos de identiﬁcação de
lavagem de dinheiro nas empresas registradas nas autarquias estaduais,
bem como comunicar ao Coaf, órgão que detém as atribuições para
ﬁscalização das determinadas irregularidades.
Conﬁra a reportagem completa clicando aqui.
Fonte: Jucec

Campanha contra Febre Aftosa tem mais de 47% do
rebanho vacinado
Quase metade (47,91%) do rebanho do Ceará já está vacinado contra
a Febre Aftosa nessa primeira etapa de 2020. Segundo a Agência de Defesa
Agropecuária do Ceará (Adagri), órgão vinculado a Secretaria do
Desenvolvimento Econômico (Sedet), a previsão é que sejam vacinados
cerca de 2,6 milhões de bovinos e 1,4 mil de bubalinos no Ceará. A
Campanha teve que ser prorrogada até o próximo dia 31 de julho devido a
diﬁculdade de adesão a Campanha, como consequência da Pandemia do
novo Coronavírus. O prazo de comprovação da vacinação pelo produtor
rural também foi prorrogado para o dia 31 de agosto de 2020.
A presidente da Adagri, Vilma Freire, reforça 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).
Isso evitará aglomerações nos escritórios, já que o Ceará continua em
isolamento social. “São várias as maneiras de efetuar a declaração sem
precisar deslocar-se até um escritório da Adagri ou Ematerce. Vamos
agilizar e não deixar para a última hora. Precisamos da colaboração de
todos para que muito em breve o Ceará venha a ser livre de Febre Aftosa
sem vacinação.”
Fonte: Adagri

Solidariza Pecém é concluída com doação de mais de
quatro mil itens entre cestas básicas e kits de higiene
Com a doação de 42 cestas para famílias de crianças atendidas pelo
Instituto Cumbuco Bom de Bola, foram ﬁnalizadas nesta sexta-feira (03) as
doações da campanha Solidariza Pecém, iniciada no dia 1° de maio entre
colaboradores e empresas instaladas no Complexo do Pecém – composto
por Área Industrial, Porto do Pecém e ZPE Ceará.
A campanha foi construída pela área de Relações Institucionais da
empresa para beneﬁciar comunidades carentes do entorno do Complexo do
Pecém. Por isso, além das comunidades (Cumbuco, Pecém e Taíba) já
atendidas pelo Programa de Educação Ambiental (PEA) do Porto do Pecém,
as seguintes comunidades do entorno do Complexo também foram
beneﬁciadas com a campanha: Pecém; Cumbuco; Taibinha; Tiborna; Taíba;
Parada; Anil; Saquinho; Coqueiro; Siupé; Lagoa das Cobras e Bolso de Cima
(Saquinho).
Ao todo, foram doadas: 2261 cestas básicas, 492 unidades de
alimentos não perecíveis e 1320 kits de higiene para famílias em situação
de vulnerabilidade social. “Nós encerramos essa campanha com muita
gratidão. Foram muitas as doações feitas pelos nossos colaboradores e
empresas instaladas, além de todos que tiveram interesse em abraçar essa
causa voluntária. Agradeço também a nossa equipe que durante dois
meses visitou diversas comunidades fazendo a entrega das cestas e kits.
Então a todos vocês que tornaram realidade a Solidariza Pecém, o nosso
muito obrigado”, conclui Rebeca Oliveira – Diretora de Relações
Institucionais do Complexo do Pecém.
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!

Sedet realiza 1ª Reunião do Conselho Estadual do
Trabalho – CET
Na última sexta-feira (03), a Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet) realizou a 1ª Reunião do Conselho Estadual
do Trabalho (CET) . O Conselho, composto por 18 (dezoito) entidades e
órgãos do Poder Público, dos Trabalhadores e dos Empregadores, registrou
a participação de 14 (quatorze) entidades na primeira reunião.
O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior,
também participou do encontro. Ele destacou a importância do Conselho,
os desaﬁos a serem enfrentados no contexto atual, bem como as
oportunidades que despontam e precisam ser devidamente aproveitadas
em favor dos cearenses.
Durante a reunião virtual foram empossados os 36 conselheiros, entre
titulares e suplentes. Também foi realizada a eleição do presidente e
vice-presidente do Conselho. Para o 1º mandato foram eleitos o secretário
executivo do Trabalho e Empreendedorismo da Sedet, Kennedy
Montenegro, e a secretária executiva da Secitece, Nágyla Drumond, como
presidente e vice, respectivamente. A eleição acontece a cada 2 anos,
havendo rotatividade entre as bancadas do Poder Púbico, dos
Trabalhadores e dos Empregadores.
Entre os assuntos da primeira reunião ordinária estavam a atualização
da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda; credenciamento do CET
junto ao CODEFAT; a deﬁnição do Regimento Interno do CET; a situação
atual do Fundo Estadual do Trabalho – FET; entre outros.
Clique aqui para saber mais detalhes da reunião e visualizar a composição
do CET.
Fonte: Sedet

IDT/SINE amplia atendimento presencial
conﬁra as unidades reabertas
Com o avanço do plano de retomada das atividades econômicas no
estado, mais cinco unidades do IDT/SINE no Ceará reabriram as portas,
nesta segunda-feira (6/7). De acordo com o órgão, para garantir a
manutenção das medidas de segurança contra à Covid-19 e evitar
aglomerações, apenas os atendimentos que forem previamente
agendados serão realizados. Entre as demais medidas adotadas estão, uso
de máscaras por funcionários e usuários dos serviços, distanciamento
mínimo de um metro e meio por pessoa e aferição de temperatura para
adentrar ao ambiente.
Ao todo, o IDT/SINE conta agora com dez postos operando em
atendimento presencial. Em Fortaleza, os trabalhadores que buscam os
serviços de cadastro ou encaminhamento para o mercado de trabalho,
habilitação do seguro-desemprego e entrega da carteira de trabalho,
podem acessá-los pessoalmente nas 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.
Além disso, mesmo com o retorno das atividades presenciais, os
atendimentos virtuais continuam disponíveis pelo portal (www.idt.org.br)
ou pelos telefones de contato das Unidades.
Fonte: IDT

Captação de vagas de emprego ultrapassa
7 mil oportunidades
De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação
de Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, entre 2 de março a 26
de junho, as Unidades de Atendimento do IDT/SINE captaram 7.628 vagas
nas empresas clientes da rede.
As oportunidades são oriundas, principalmente dos setores
essenciais da economia, que estiveram funcionando durante o momento
difícil de enfrentamento à COVID-19, a exemplo dos supermercados,
farmácias e área da saúde, em ocupações como enfermeiros, técnicos e
enfermagem e entregadores.
Para ampliar o contato com as empresas, o IDT mantém canais de
atendimento virtual, pelos portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, afora
outros serviços que continuam sendo realizados remotamente, mesmo
com a reabertura de uma parcela do atendimento presencial, pelo Plano de
Retomada Responsável das Atividades do Governo do Estado do Ceará.
Fonte: IDT

IDT/SINE registra 128.259 atendimentos de
março a junho
De 2 de março a 26 de junho, as Unidades do IDT/SINE atenderam
128.259 trabalhadores. Os últimos indicadores obtidos pelo órgão
repercutem os impactos causados pela pandemia da Covid-19,
considerando as medidas de proteção individual e coletivas, criadas pelo
governo para reduzir a disseminação do vírus no Estado.
Isto porque, apesar do período de paralisação das atividades
presenciais, os resultados da última semana de junho já demonstram o
crescimento no indicador. De acordo com o órgão, os canais de
atendimento virtuais, que continuam contribuindo para manter a
constância dos serviços à população, respondem por parte desses
resultados.
A outra parte se deve principalmente ao Plano de Retomada
Responsável das Atividades do Governo do Estado do Ceará que vem
possibilitando a reabertura gradual dos postos. Ao ﬁnal do período em
referência, duas Unidades na Capital (Centro e Papicu) e três no Interior
(Limoeiro do Norte, Crateús e Pecém) já haviam retomado o atendimento
presencial.
Fonte: IDT

Vagas Captadas com as Empresas - IDT/SINE
Maio a Junho/2020
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Trabalhadores Colocados nas Empresas - IDT/SINE
Maio a Junho/2020
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