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Potencialidades do café no 
Maciço de Baturité será tema da 

Live promovida pela Sedet
 Você já ouviu falar em Café 
Sombreado? É um tipo de café cultivado 
literalmente à sombra da mata – protegido 
dos raios intensos do sol e fazendo com que 
o solo permaneça rico em nutrientes. Essa 
forma de cultivo vem tornando os cafezais 
da Região do Maciço de Baturité mais 
produtivos e livres de produtos químicos.
 Conforme as informações do 
Sebrae/CE, o café colhido nessa região é 
puro, 100% arábica e produzido por 
pequenos agricultores de forma tradicional 
e artesanal. A forma sustentável de produzir 
café no Maciço é capaz de gerar, ao mesmo 
tempo, preservação ambiental, emprego e 
renda. Os proprietários ainda conseguem 
manter tradições e o patrimônio cultural 
vivos na narrativa dos antigos fazendeiros 
nas casas igualmente centenárias, no café 
coado, no jeito de ser dessa gente do 
interior, cheia de sabedoria e poesia.
 Com o objetivo de identificar o 
potencial da cafeicultura na região do 
Maciço do Baturité, obter a indicação 
geográfica e promover essa atividade como 
um patrimônio histórico, cultural, social e 
econômico no Ceará, a Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet), por meio da Secretaria Executiva do 
Agronegócio (SAN), estabeleceu com um 
dos seus planos de ação, “A Restruturação e 
Agregação de Valor da Cafeicultura no 
Maciço do Baturité”.
 Uma das ações do plano acontecerá 
nesta quinta-feira (13), às 10 horas, a Live 
“Resgate e Reconhecimento da Cafeicultura 
no Maciço de Baturité como Patrimônio 
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Histórico, Social, Cultural, Científico e Econômico”. O secretario Executivo do 
Agronegócio, Silvio Ribeiro, fará a abertura do encontro virtual, que se 
repetirá no próximo dia 20 de agosto. Para assistir a Live acesse: 
https://bit.ly/2Xc1ryY. “As lives são mais uma ação de divulgação e 
promoção do agronegócio cearense”, reforça o secretário executivo Sílvio 
Carlos Ribeiro que já promoveu e participou de diversas lives como as do 
algodão, do cacau, mel, atum, entre outras.
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 O novo decreto estadual deliberando sobre o isolamento social e ações 
permitidas nos municípios cearenses, observando a etapa de cada 
macrorregião, passou a valer na segunda-feira (10). Todas as cidades 
cearenses permanecem na fase do Plano de Retomada Responsável das 
Atividades Econômicas e Comportamentais em que se encontravam na 
semana passada. A decisão foi anunciada pelo governador Camilo Santana 
na sexta-feira (7), em suas redes sociais, após decisão do Comitê Científico 
criado para discutir ações voltadas ao enfrentamento da pandemia da 
Covid-19 no Ceará.
 Com a decisão do colegiado de manter os 184 municípios cearenses no 
quadro atual de retomada das atividades, a Capital e os municípios da 
Macrorregião de Fortaleza seguem na Fase 4; as macrorregiões do Sertão 
Central, Litoral Leste/Jaguaribe e Norte na Fase 2; e o Cariri na Fase 1.
Mesmo Fortaleza e os municípios que compõem a sua Macrorregião 
estando na última fase do Plano de Retomada Responsável das Atividades 
Econômicas e Comportamentais, o Comitê decidiu pela não reabertura, 
ainda, de alguns setores, cujo potencial de aglomeração e proliferação do 
coronavírus pode ser maior.
 Contudo, Camilo Santana ressaltou que conversas entre os 
profissionais da Saúde e representantes dos segmentos seguem sendo 
realizadas para avaliar momento mais propício para o retorno dessas 
atividades sem risco de uma piora nos indicadores. “Nossas equipes 
continuam fazendo avaliações e mantendo contato com os setores ainda 
não autorizados ao funcionamento, como eventos, bares e cinemas, 
analisando caso a caso, para que todas as decisões sejam tomadas de 
forma segura e responsável, e para que não haja piora do cenário, que vem 
apresentando avanços semana a semana”, comunicou.

 Os trabalhadores do Terminal Portuário do Pecém começaram essa 
semana passando por testes rápidos para a Covid-19. Os portos, 
aeroportos, fronteiras e demais recintos alfandegados existentes no país 
são considerados estratégicos em função do fluxo de viajantes; da 
circulação de meios de transporte internacionais e nacionais; e do 
transporte de cargas, sendo esses locais considerados como áreas críticas 
para a disseminação de doenças como o novo coronavírus.
 Em uma parceria com a Coordenação Estadual de Portos, Aeroportos, 
Fronteiras e Recintos Alfandegados da Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) no Ceará, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará vai 
aplicar, inicialmente, 200 testes rápidos para Covid-19 nos trabalhadores 
portuários até a próxima sexta-feira (14), com o objetivo de instituir novas 
ações de monitoramento no Porto do Pecém.
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Com novo decreto, municípios seguem na fase atual do 
plano de retomada da economia
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adequado da retomada, sempre colocando a saúde como 

prioridade nas decisões

Testes para Covid-19 são aplicados no Porto do Pecém
A ação faz parte de uma parceria entre a Anvisa e a Secretaria de Saúde 

do Estado do Ceará e segue até o fim dessa semana
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 Em julho, o IDT/SINE apresentou produtos do seu portfólio de ações, 
que compreende a intermediação de profissionais para oportunidades de 
emprego geradas por empresas parceiras, capacitação para o trabalho e a 
habilitação ao benefício do Seguro-Desemprego, para membros do Agrícola 
Famosa, no Rio Grande do Norte. 
 A iniciativa ocorreu na sede do grupo, em Mossoró, no final de julho. O 
projeto pretende ser o primeiro passo em direção a uma proposta mais 
ampla de apresentações institucionais para atrair mais empresas 
interessadas em firmar parcerias para a contratação de quadro de pessoal. 
O propósito é ampliar a oferta de serviços para a população desempregada 
e, ao mesmo tempo, fornecer apoio técnico e logístico para os 
empregadores. A apresentação foi feita pelos coordenadores na 
Intermediação de Mão de Obra e Seguro-Desemprego, Rubens Rodrigues e 
Neto Oliveira, respectivamente, com o apoio da gerente da Unidade de 
Atendimento de Aracati, Elionelma Rodrigues.  
 Como resultado imediato da iniciativa, o órgão fechou uma parceria 
para realizar a intermediação das próximas contratações de empregados 
para as empresas do grupo, com a capacitação dos candidatos através de 
Oficinas de Orientação para o Trabalho. Uma nova apresentação também já 
consta na agenda do IDT/SINE, com data marcada para o dia 26 de agosto, 
contemplando dez empresas da região de Limoeiro do Norte. 
 Os interessados a conhecer as ações do IDT/SINE também podem ter 
acesso às informações no portal do Instituto, acessando www.idt.org.br.

Mais de 174 mil buscam atendimento no IDT/SINE

Oportunidades de emprego: IDT/SINE responde pela 
captação de 11.782 vagas 

IDT/SINE reúne empregadores para apresentar ações e 
serviços, em Mossoró 

 De acordo com dados da Base de Gestão da Intermediação de Mão de 
Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do 
IDT/SINE, 174.109 trabalhadores foram atendidos pelo Instituto, no 
período de 2 de março a 31 de julho. Mesmo com dez Unidades já em 
atendimento presencial, o órgão mantém ativos seus canais remotos de 
comunicação para a prestação de serviços à população. 
 Além dos registros computados pela BGIMO, os números 
demonstrados correspondem à procura pelo atendimento, seja presencial, 
por agendamento ou através das estratégias de trabalho virtual, 
desenvolvidos pelo órgão durante o período da pandemia do novo 
coronavírus. Se comparados aos resultados alcançados na semana 
imediatamente anterior ao período mencionado, os números demonstram 
uma estabilidade na procura do trabalhador pelos serviços.
 As Unidades de Fortaleza que reabriram são as do Centro e Papicu. Na 
região metropolitana e interior, os usuários do sistema podem dispor dos 
serviços presenciais em Maracanaú, Eusébio, Horizonte, Pecém, Itapipoca, 
Crateús e Aracati. Até a normalização das atividades, o órgão mantém o 
sistema de agendamento para evitar aglomerações e outras medidas do 
protocolo de segurança, como o uso de máscara, distanciamento mínimo e 
aferição da temperatura. 
 Os canais de comunicação estão disponíveis através de e-mail, 
aplicativos chatboot e WhatsApp, dos portais www.idt.org.br e 
gov.br/trabalho e de sua página no facebook e instagram.  A comunicação 
pelo telefone também é possível e 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. 

 Indicadores da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra 
(BGIMO), do Ministério da Economia, apontam para a captação de 11.782 
vagas pelas Unidades de Atendimento do IDT/SINE, no período de 2 de 
março a 31 de julho. O órgão mantém contato ativo com as empresas 
clientes, visando mitigar o quadro de dificuldades causadas pelos efeitos 
da pandemia. 
 Durante esse período, o IDT está colocando à disposição das 
empresas, os serviços prestados por meio das dez Unidades que 
retomaram o atendimento presencial agendado, e garante ainda, o acesso 
dos trabalhadores por meio dos portais www.idt.org.br, gov.br/trabalho, 
aplicativo SINE FÁCIL e WhatsApp, Facebook e Instagram.
 Afora isso, atividades primordiais para a captação de vagas, como 
visitas a empreendimentos e empresas parceiras, estão sendo 
gradualmente retomadas de acordo com as flexibilizações do plano de 
retomada da economia no estado, e mantendo os protocolos básicos de 
segurança para prevenção contra a disseminação da Covid-19.
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Regimento Interno é pauta da próxima reunião do 
Conselho Estadual do Trabalho

A Junta Comercial do Estado do Ceará, autarquia vinculada 
à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 
divulgou o Observatório Jucec com dados dos serviços 

prestados na segunda-feira (10/08), com os valores dos 
processos e livros analisados, certidões emitidas, 

atendimentos realizados pelo Fale Jucec e o total de 
abertura de empresas no dia. A publicação é diária e está 

disponível nas redes sociais e site da autarquia.   

 Nesta sexta-feira (14), o Conselho Estadual do Trabalho (CET) se 
reúne para discutir em plenário sua proposta de Regimento Interno. O CET 
é colegiado, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (SEDET), responsável pela execução da Política Pública do 
Trabalho, Emprego e Renda. A proposta de Regimento foi elaborada por 
uma Comissão de Conselheiros. Além de imprescindível à rotina do 
Conselho, o Regimento Interno é um dos requisitos para o credenciamento 
junto ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(Codefat).
 Após aprovado seu Regimento Interno, o CET solicitará o 
credenciamento junto ao Codefat, habilitando-se a apresentar um Plano 
de Ações e Serviços. Uma vez aprovado pelo Ministério da Economia, 
permitirá o repasse de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
e de recursos do orçamento do Estado para o Fundo Estadual do Trabalho 
(FET). No total, estão orçados mais de R$ 5 milhões a serem repassados ao 
Ceará, ainda este ano.

Clique aqui para ler a reportagem completa.
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