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Fortaleza inicia Fase 1 do Plano 
de Retomada Responsável

 Na última segunda-feira (8), graças à 
redução dos indicadores da Covid-19, 
Fortaleza entrou na primeira fase do Plano de 
Retomada Responsável das Atividades 
Econômicas e Comportamentais elaborado 
pelo Governo do Ceará, do total de quatro 
etapas. Contudo, de acordo com o 
governador Camilo Santana, a região Norte 
do Estado prosseguirá com medidas de 
isolamento social rígido em determinadas 
cidades e as demais regiões cearenses 
continuam na Fase de Transição do plano.
 Nesta nova etapa do plano na capital 
cearense, todas as cadeias produtivas 
contarão com 40% dos seus empregados 
liberados para cumprirem suas funções de 
maneira presencial. São elas: construção 
civil; indústria química e correlatos; artigos 
de couros e calçados; indústria 
metalmecânica e afins; saneamento e 
reciclagem; indústria e serviços de apoio; 
energia; têxteis e roupas; comunicação, 
publicidade e editoração; artigos do lar; 
agropecuária; móveis e madeira; tecnologia 
da informação; logística e transporte; 
automotiva; esporte, cultura e lazer; 
comércio e serviço de higiene e limpeza; e 
comércio de outros produtos. A área da 
saúde (incluindo consultórios médicos e 
odontológicos) é que está autorizada a 
funcionar com sua capacidade total. Os 
shoppings entram nesta fase, seguindo os 
protocolos. “Para que a gente possa avançar 
para as outras fases do plano depende muito 

Fonte: Sedet

Fique por dentro das 
medidas adotadas pelo 
Governo do Estado do 
Ceará, desde que foi 

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.

Leia a reportagem completa clicando aqui.

De acordo com o novo decreto estadual, a 
região Norte do Estado permanece com 
quatro municípios em isolamento social 
rígido e o restante do estado por mais sete 
dias na fase de transição do plano

do comportamento das empresas e também das pessoas”, enfatizou o 
governador, que prorrogou por mais sete dias o decreto de isolamento social 
em todo o Estado e que obriga o uso de máscara.

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/04/01/acesse-os-decretos-estaduais-publicados-durante-a-pandemia/
https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores/indicadores-coronavirus
https://www.sedet.ce.gov.br/
https://www.adagri.ce.gov.br/
https://www.adece.ce.gov.br/
https://www.codece.ce.gov.br/
http://www.complexodopecem.com.br/
https://www.jucec.ce.gov.br/
https://www.zpeceara.ce.gov.br/
http://www.idt.org.br/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/06/07/indicadores-apontam-melhora-e-fortaleza-inicia-fase-1-do-plano-de-retomada-responsavel-nesta-segunda-feira-8/


Live tira-dúvidas sobre a Fase 1 do Plano de Retomada 
Responsável das Atividades Econômicas e 

Comportamentais
 Fortaleza inicia nesta segunda-feira (8) a Fase 1 do Plano de Retomada 
Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais no Ceará, com 
a liberação parcial de algumas atividades do comércio, incluindo os 
shoppings. Com isso, até 82 mil empregos poderão ser retomados. Para que 
haja êxito nesta etapa do Plano, que busca aliar de forma responsável o 
retorno da economia e o controle da disseminação do novo coronavírus 
(Covid-19) no Estado, é necessário que as empresas sigam os protocolos de 
funcionamento estabelecidos pelo Governo do Ceará e que a população 
compreenda que permanece em isolamento social, com a liberação restrita 
de deslocamento. 
 O alerta foi feito pelo titular da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, e pelo secretário executivo de 
Planejamento e Orçamento da Secretaria do Planejamento e Gestão do 
Ceará (Seplag), Flávio Ataliba, durante uma live realizada nas redes sociais 
do Governo, na tarde do último domingo (7), para esclarecer dúvidas da 
população a respeito da nova etapa do Plano.
 O início da Fase 1 em Fortaleza foi autorizado pelo governador Camilo 
Santana, por meio do Decreto nº 33.617, publicado no Diário Oficial do 
Estado (DOE) do último dia 6, onde também foi determinada a prorrogação 
do isolamento social no Ceará por mais sete dias e foram estabelecidas as 
condições para o retorno responsável das atividades econômicas liberadas 
nesta etapa. 
 O Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e 
Comportamentais prevê que a Fase 1 tenha duração de 14 dias. No entanto, 
conforme o secretário executivo Flávio Ataliba, o Decreto que estabelece o 
isolamento social foi prorrogado por apenas sete dias porque o Governo 
avaliará, ao fim da próxima semana, o andamento da Fase 1 e os indicadores 
relativos à Covid-19 no Estado para dar ou não continuidade a esta etapa.

 Tendo em vista o aumento do interesse das empresas por crédito 
junto às instituições financeiras durante a pandemia do novo Covid-19, o 
Governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do 
Ceará (Adece), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), lançou uma ferramenta de ajuda nas buscas pelo auxílio 
(http://linhasdecredito.adece.ce.gov.br/).
 A página foi ao ar nesta quarta-feira (10) e reúne uma série de 
informações disponibilizadas pelos bancos. O trabalho completo foi 
executado por técnicos da Sedet e da Adece, que por meio do Grupo de 
Enfrentamento Econômico, lançado no início da pandemia, receberam 
demandas de empresários cujos fluxos de caixa foram afetados pelas 
consequências da doença.

Clique aqui para ler a matéria completa.

Leia a reportagem completa clicando aqui.

Clique aqui e assista a live no canal do YouTube da Sedet.

Fonte: Sedet / Seplag

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) está 
com o serviço de Teleatendimento para quem quer tirar dúvidas sobre 
protocolos do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas 
e Comportamentais lançado pelo Governo do Ceará no início de junho. Na 
última segunda-feira (8) foi iniciada a Fase 1 do Plano onde 40% dos 
trabalhadores foram liberados para os serviços presenciais.
 “Nessa fase 1 do Plano de Abertura a Sedet continua com o serviço de 
Teleatendimento, esclarecendo dúvidas sobre os protocolos referentes as 
atividades que já foram liberadas e a novidade foi a liberação dos protocolos 
referentes ao funcionamento dos shoppings e cartórios”, destaca a 
coordenadora de Promoção do Setor Industrial da Sedet, Marta Capelo.
 O serviço 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.

Teleatendimento da Sedet continua com tira-dúvidas 
sobre protocolos, incluindo shoppings e cartórios 

liberados na Fase 1 do Plano

Governo lança plataforma para facilitar busca 
por linhas de crédito

Leia a matéria completa clicando aqui.

Fonte: Sedet

Fonte: Adece

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!

https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/06/Decreto-33.617-06-de-junho.pdf
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/06/08/ate-82-mil-empregos-poderao-ser-retomados-na-fase-1-do-plano/
https://www.youtube.com/watch?v=f7wwEP2wnxQ
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/06/09/teleatendimento-da-sedet-continua-com-tira-duvidas-sobre-protocolos-incluindo-shoppings-e-cartorios-liberados-na-fase-1-do-plano/
https://www.youtube.com/channel/UCoWrTlgZ9nL_OBUhBzLT66Q
https://www.youtube.com/channel/UCoWrTlgZ9nL_OBUhBzLT66Q
https://www.adece.ce.gov.br/2020/06/10/governo-do-ceara-lanca-plataforma-para-facilitar-busca-por-linhas-de-credito/
http://linhasdecredito.adece.ce.gov.br/


Vogais participam de capacitação sobre o Sistema 
de Registro Mercantil

 Os novos vogais do colegiado da Junta Comercial do Estado do Ceará 
(Jucec), autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet), participaram, na última segunda-feira (08), de 
capacitação virtual sobre o Sistema de Registro Mercantil (SRM) para que 
possam analisar os processos de decisão colegiada, tais como Atas de 
Sociedade Anônima e Consórcios, uma das atribuições dos vogais. 
  Segundo explica o analista de TI da Jucec, Victor Lima, responsável 
pela capacitação, a reunião foi um momento para sanar as dúvidas tendo 
em vista que os vogais já tiveram acesso a uma capacitação no formato 
EAD. Eles conheceram o procedimento de análise dos processos digitais, 
além de outros serviços prestados pela autarquia.

 A atividade de Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e 
AcessórioS liderou o número de aberturas de empresas nos primeiros 5 
meses deste ano, com 183 registros de Microempreendedores Individuais 
(MEI). O dado é do levantamento realizado pela Junta Comercial do Estado 
do Ceará (Jucec), autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), das atividades que registraram maior 
número de aberturas de janeiro a maio de 2020, tomando por base a 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 
 Na classificação por atividade, o segundo lugar corresponde ao CNAE 
“Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo” que se 
destacou entre as Sociedades Limitadas, com 99 aberturas, e no tipo 
Empresário, com 95 registros.
 Em relação aos fechamentos de empresas, pelo segundo ano 
consecutivo, o CNAE “Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e 
Acessórios” lidera, simultaneamente, o número de aberturas e 
encerramentos de empresas entre os MEIs, com 583 fechamentos de 
janeiro a maio de 2020. Já a atividade de Comércio Varejista de Mercadorias 
em Geral (Minimercados, Mercearias e Armazéns) foi a segunda em número 
de encerramentos, registrando 372 fechamentos de empresas do tipo 
Empresário.

Fonte: Complexo do Pecém

 5 de junho de 2020 - Dia Mundial do Meio Ambiente, data que ficará 
marcada na história do Porto de Pecém. Isso porque, o terminal cearense 
ingressou na rede Green Award, como Fornecedor de Incentivos ao decidir 
recompensar navios certificados pela Fundação Green Award, com Sede 
em Roterdã, na Holanda. Para marcar a iniciativa foi realizada uma 
cerimônia virtual cruzando as fronteiras da América Latina e Europa com a 
participação de representantes do Porto do Pecém e da Fundação Green 
Award.
 O porto cearense se torna o primeiro terminal portuário do Brasil a 
fazer parte da rede Green Award. Assim, com o objetivo de proteger a 
comunidade local e o ambiente marinho, o porto passa a fortalecer o apoio 
e a promoção contínua de movimentações mais seguras e limpas, usando 
o Green Award como ferramenta. O porto passa a oferecer até 10% de 
desconto na taxa de utilização das instalações de atracação para os navios 
que possuem um certificado de navio Green Award.
 O Green Award é uma plataforma para promover segurança, 
qualidade e desempenho ambiental no transporte, facilitando uma rede 
de fornecedores de incentivos com uma ampla gama de benefícios para os 
titulares de certificados. Os detentores de certificados do Green Award 
podem demonstrar que estão acima e além dos padrões internacionais e 
do excelente compromisso com a segurança e o meio ambiente através da 
melhoria contínua.

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios 
lidera número de registro aberturas de empresas este ano

Fonte: Jucec

Fonte: Jucec

O grupo, que tem como atribuição analisar processos de decisão colegiada, 
utilizará o sistema para as análise dos processos digitais. 

Pecém se torna primeiro porto brasileiro reconhecido 
por fundação holandesa ao conceder descontos para 

navios sustentáveis
O reconhecimento veio no Dia Mundial do Meio Ambiente, em cerimônia virtual 

realizada entre profissionais brasileiros e holandeses

Leia a matéria completa clicando aqui.

DADOS DE JANEIRO A MAIO DE 2020 DADOS DE JANEIRO A MAIO DE 2020

TOTAL DE ABERTURA NO PERÍODO: TOTAL DE FECHAMENTOS NO PERÍODO:

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/06/05/pecem-se-torna-primeiro-porto-brasileiro-reconhecido-por-fundacao-holandesa-ao-conceder-descontos-para-navios-sustentaveis/


Unidades do IDT/SINE retornarão 
ao atendimento presencial

IDT realiza mais de 33 mil atendimentos por mês

 As Unidades de Atendimento do IDT/SINE voltam a prestar 
atendimento presencial no início da segunda Fase do Plano de Retomada 
Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais, com data 
prevista para o dia 22 de junho. Seguindo as orientações da saúde, o 
atendimento será inicialmente reduzido, agendado e os trabalhadores 
precisam permanecer usando máscaras, evitando aglomerações e 
garantindo o bem-estar de todos.
 Os trabalhadores que precisarem dos serviços de cadastro ou 
encaminhamento para o mercado de trabalho, bem como para habilitação 
do Seguro-Desemprego, podem ficar atentos que no dia 17 de junho será 
aberto o sistema de agendamento, disponível no site do IDT.

 Mesmo com atendimento presencial paralisado, em função das 
medidas de isolamento social para o controle da Covid-19 no Estado, o IDT 
realizou, entre março e maio de 2020, uma média de 33 mil atendimentos 
por mês. No total, foram 100.665 atendimentos realizados, de 2 de março 
a 29 de maio.
 O resultado deve-se ao fortalecimento das estratégias de home 
office, por meio das quais os trabalhadores podem acessar os principais 
serviços, bem como as empresas podem ofertar suas vagas. Dentre estes 
canais estão aplicativos (chatbot e WhatsApp), portais (www.idt.org.br e 
gov.br/trabalho) e as redes sociais (facebook e instagram). 
 Percebe-se também que a comunicação pelo telefone se destaca 
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. 

IDT registra a abertura de 5.595 vagas de emprego

 Entre 2 de março e 29 de maio, a rede de atendimento do IDT/SINE 
respondeu pela captação de 5.828 vagas, de acordo com as informações 
da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do 
Ministério da Economia. Os números são principalmente dos setores 
essenciais da economia, que ampliaram os postos de trabalho durante o 
enfrentamento à Covid-19, quando outros sofreram reduções. 
 Para facilitar a captação das vagas, o IDT colocou à disposição das 
empresas, os serviços prestados a estas por meio de plataformas digitais, 
como: o site www.idt.org.br, o portal gov.br/trabalho, dentre outros 
serviços 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.

Seguro-Desemprego assegura renda a milhares de 
trabalhadores cearenses

 Segundo os dados do Ministério da Economia, mais de 2,3 milhões 
trabalhadores foram beneficiados com o Seguro-Desemprego, no Brasil, 
nos primeiros quatro meses de 2020, sendo que 69,7 mil destes eram 
cearenses. Entre os estados do Nordeste, o Ceará teve o terceiro maior 
número de pedidos de Seguro-Desemprego, nesse período, ficando atrás 
dos Estados da Bahia (102,8 mil) e de Pernambuco (74,0 mil).
 Dessa forma, com base no número da Base de Gestão do 
Seguro-Desemprego (BGSD), do Ministério da Economia, é possível que o 
estado possa receber um aporte financeiro entre R$ 609 e R$ 723 milhões 
de reais a título de Seguro-Desemprego nos próximos oito meses, 
montante este que pode assegurar uma renda temporária a milhares de 
trabalhadores cearenses que foram involuntariamente dispensados do 
emprego formal. 
 Os dados do Ministério da Economia revelam também que o valor 
médio pago aos trabalhadores no país em termos de Seguro-Desemprego 
foi pouco acima do salário mínimo (R$ 1.045, em 2020), haja vista que este 
benefício tem como piso o salário mínimo como referência e pode ir até o 
valor máximo de R$ 1.813,03 por mês, dependendo do tempo e do padrão 
de remuneração dos trabalhadores. 
 Em abril/2020, o valor médio do benefício pago no território nacional 
foi de R$ 1.319,98, valor este pouco superior ao que foi registrado nas três 
principais economias do Nordeste: Ceará (R$ 1.190,79), Pernambuco (R$ 
1.219,45) e Bahia (R$ 1.245,77). Foram R$ 2,5 bilhões de reais injetados no 
território nacional a título de Seguro-esemprego formal, no mês em 
análise.

Trabalho autônomo é tema da próxima live 
promovida pelo IDT

 “Os desafios de ser autônomo em tempos de crise” será o tema da live 
desta quinta-feira, 11 de junho, às 15h, promovida pelo Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho. A transmissão ocorrerá pelo Instagram do 
Instituto (@idtsine) e contará com a apresentação do analista do mercado 
de trabalho, Erle Mesquita, e do gestor de atendimento autônomo, João 
Nogueira.
 Ocorrendo sempre às quintas-feiras, às 15h, a iniciativa visa discutir 
temas relacionados aos serviços prestados pelo IDT, principalmente 
aqueles ligados à intermediação da colocação de trabalhadores nas 
empresas, ao Seguro-Desemprego, ao trabalhador autônomo, a pessoa 
com deficiência e ao jovem aprendiz, bem como outros temas de 
relevância para a sociedade.
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Seguro-Desemprego
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Empresas podem consultar pelo CNAE em qual fase poderão 
retomar as atividades.

Confira as ações de apoio às famílias cearenses. 

Governo Federal anuncia prorrogação do Auxílio Emergencial
por dois meses.

MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Acesse os Protocolos Geral e Setoriais das atividades liberadas na 
Fase de Transição e Fase 1.

https://www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/
https://www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/
https://www.ceara.gov.br/acoes-de-apoio-as-familias-cearenses/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/auxilio-emergencial-sera-prorrogado-por-dois-meses
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