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Sedet lança Ceará ao Cubo, um evento 
virtual para disseminar o conhecimento, 
estimular a inovação e novos negócios
Durante o evento, dia 17 de setembro, serão 
lançadas as Rodas Virtuais de Negócios que 

acontecerão até dezembro de 2020

 A Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), realizará no 
dia 17 de setembro de 2020 o Ceará ao 
Cubo, um grande evento virtual, que 
contemplará workshop, palestras e o 
lançamento de Rodadas Virtuais de 
Negócios.
 O evento tem o objetivo de disseminar 
conhecimento, estimular a inovação de 
produtos e serviços pós-pandemia e 
multiplicar as oportunidades de negócios, 
fortalecendo cada vez mais a economia do 
nosso Estado.

Programação

 Às 9h será a abertura do evento, com 
transmissão ao vivo pelo canal do YouTube 
da Sedet. Em seguida, das 9h30 às 12h30, 
será realizado o Workshop ‘Como os 
pequenos negócios podem vender para o 
Governo do Estado do Ceará’.
 Após o intervalo para o almoço, a 
programação retornará às 14h com o 
lançamento das Rodadas Virtuais de 
Negócios. Às 14h30 teremos a palestra 
‘Estratégias Inovadoras de Marketing’. Já 
estão confirmados Leonardo Leitão, diretor 
de negócios da Leme Digital e Presidente da 
Associação Cearense de Agentes Digitais 
(ACADi); e Bruno Leitão, especialista em 
Marketing, professor e consultor nas áreas 
de varejo, vendas, marketing e inovação.
 Às 16h haverá a última palestra: 
‘Soluções de Financiamento para sua 

Fonte: Sedet

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

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.

Empresa’ que contará com representantes de Bancos públicos, privados e 
Fintechs . O Ceará ao Cubo é totalmente gratuito e será transmitido pelo 
YouTube da Sedet.

Clique aqui para mais informações sobre o Ceará ao Cubo.

Participe! Faça sua inscrição no link: tiny.cc/cearaaocubo
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 Quem visita o Porto do Pecém se surpreende ao passar pelo pátio de 
armazenagem. É lá que ficam algumas unidades de um modelo de pneu 
pouco convencional para o padrão do dia a dia. O motivo? Suas proporções 
colossais que o impedem de passar despercebido por quem o avista.
 Enquanto um pneu de caminhão tradicional tem diâmetro aproximado 
de 1,05 m, esse chega a alcançar impressionantes 4 metros. Ou seja, tem 
tamanho superior à altura média de uma casa de piso único. O peso de cada 
um desses pneus gira em torno de cinco toneladas. Não à toa, o pneu impõe 
respeito a qualquer outro modelo fabricado atualmente. Por isso é 
considerado um dos maiores do mundo.
 “Esses pneus são produzidos na Europa e chegam ao Brasil através do 
Porto do Pecém.  Daqui seguem viagem de carreta para a Serra dos Carajás, 
no sudeste do Pará. Lá os pneus passam a equipar caminhões que 
trabalham no setor da mineração e que suportam carga superior a 400 
toneladas”, diz Raul Viana – Gerente de Negócios Portuários do Complexo do 
Pecém.

Pneus gigantes desembarcam pelo Porto do Pecém
Os modelos chegam da Europa ao Brasil pelo terminal 

portuário localizado no litoral oeste do Ceará

 Conforme o decreto 33. 730, publicado no Diário Oficial do Estado em 
29 de agosto, o setor de eventos estará liberado a partir do dia 14 de 
setembro, com algumas restrições. Poderão ser realizados eventos em 
igrejas, hotéis, buffets, clubes e casas de eventos, em espaço privativo, com 
limite de capacidade de 100 pessoas (1 pessoa a cada 12 m²). 
 O decreto também estabelece horário para a realização desses 
encontros, até 23h. E não pode ter entretenimento, ou seja, sem shows ou 
música ao vivo. Um protocolo com medidas sanitárias está disponível no 
portal do Governo e site da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet). 
 O último decreto também traz a liberação das atividades presenciais 
da educação infantil nos municípios que compõem a macrorregião de Sáude 
de Fortaleza já a partir do dia 1º de setembro. O atendimento presencial 
está limitado a 30% da capacidade da escola ou creche da rede particular. A 
oferta de atendimento remoto, de aulas virtuais, deve ser mantida para os 
pais que assim escolherem. 
 Por conta dessa liberação, o Governo do Estado do Ceará alterou o 
Protocolo Setorial 18, das Atividades Educacionais, que já está disponível 
nos sites. O protocolo traz os direcionamentos do que a instituição de 
ensino deve fazer quando houver casos de Covid-19 confirmados. Também 
conta com uma seção de testagem, onde a Secretaria da Saúde detalhou 
como devem ser feitos os exames dos profissionais e alunos pelas 
instituições.

 O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), órgão 
vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), atualizou o 
mapa da classificação dos municípios quanto às fases do plano de 
retomada da economia cearense de acordo com o Decreto Estadual nº 
33.730, publicado em 29/08 no Diário Oficial. O Decreto prorrogou o 
isolamento social no Ceará, renovando a política de regionalização das 
medidas, assim como dando outras providências.
 Para maiores detalhes sobre em que fase se encontra determinado 
município do Estado do Ceará, acesse o mapa elaborado pelo Ipece, que 
possibilita o cidadão e os gestores consultarem geograficamente em que 
fase do plano de abertura estão atualmente o seu município. Já o decreto 
estadual 33.709 traz informações de quais atividades podem ser reabertas, 
segundo cada fase do plano de retomada da economia cearense. O mapa foi 
elaborado pelos analistas de Políticas Públicas Cleyber Nascimento de 
Medeiros e Alexsandre Lira Cavalcante.

Clique aqui e e acesse o mapa Fases do Plano de Retomada Responsável 
das Atividades Econômicas e Comportamentais Segundo Municípios 
Cearenses – Decreto Nº 33.730/2020.

Governo do Ceará disponibiliza protocolo para setor de 
eventos e ajusta protocolo das atividades educacionais

Confira a classificação atual dos municípios cearenses 
no plano de retomada da economia

 O novo decreto estadual que delibera sobre a retomada das atividades 
econômicas no Ceará, que passou a valer na segunda-feira (31), traz a 
autorização para o retorno de novas atividades nos municípios que já 
cumpriram a Fase 4 do Plano de Retomada Responsável das Atividades 
Econômicas e Comportamentais.
 De acordo com o documento, a partir do dia primeiro de setembro os 
estabelecimentos privados de Educação Infantil (creche e pré-escola) já 
podem retornar. Nesse início, a capacidade será para 30% das crianças e as 
unidades devem dar aos pais a opção pelo ensino remoto. Também ganham 
permissão para funcionar teatros, museus, bibliotecas e cinemas com 35% 
da capacidade. Atividades esportivas em locais abertos, como por exemplo 
areninhas e quadras esportivas, passam a ser permitidas. Por fim, a partir 
do dia 14 de setembro, pequenos eventos (com até 100 pessoas) estão 
liberados. Todas essas medidas são válidas para Fortaleza e os municípios 
da Macrorregião de Saúde de Fortaleza, que já cumpriram a Fase 4 do plano 
de retomada, e devem seguir um rigoroso protocolo sanitário.

Clique aqui para visualizar o Decreto 33.730.

Fonte: Governo do Ceará

Fonte: Ipece

Fonte: Complexo do Pecém

 Um gigante de 330 metros de comprimento por 48 metros de largura 
prendeu a atenção de quem esteve no Porto do Pecém na manhã do último 
sábado (29). Procedente do porto de Salvador, o MSC Shuba B atracou no 
berço 10 do TMUT (Terminal de Múltiplas Utilidades) pouco depois das 
11h30 da manhã para fazer história: se tornar o maior navio a já ter 
atracado no Pecém, desde que o porto cearense foi oficialmente inaugurado 
em março de 2002.
 Com capacidade para 12.238 TEUs (unidade equivalente a um 
contêiner de 20 pés), o navio veio ao Ceará pela primeira vez para cumprir a 
rota do serviço NWC, operado pela MSC (Mediterranean Shipping Company) 
para conectar o Brasil ao norte da Europa.
 O MSC Shuba B atracou no Porto do Pecém impulsionado pelo 
crescimento da fruticultura brasileira. Os melões oriundos do Rio Grande do 
Norte representam a maioria da carga movimentada pelo Pecém neste 
segmento. Mas também são escoadas pelo terminal portuário frutas, como 
manga e uva, produzidas no Ceará e na região do Vale do São Francisco, 
onde estão as cidades de Juazeiro da Bahia e Petrolina.
 No domingo (30) o navio seguiu em direção ao norte da Europa. O 
primeiro porto a atracar será o de Roterdã, onde o navio deve chegar até o 
dia 10 do próximo mês. Do porto holandês o Shuba B cumprirá o restante do 
serviço NWC para os seguintes portos da Europa: Londres/Inglaterra (14 
dias); Bremerhaven/Alemanha (16 dias); Hamburgo/Alemanha (18 dias); 
Antuérpia/Bélgica (20 dias); Le Havre/França (22 dias); e Sines/Portugal (25 
dias).

Clique aqui para ler a reportagem completa, visualizar fotos e o vídeo do navio. 

Seguindo protocolos, educação infantil privada, 
pequenos eventos e equipamentos culturais e esportivos 

terão atividades retomadas em setembro
De acordo com Camilo Santana, o retorno dessas atividades está 
condicionado a um rigoroso protocolo de segurança sanitária e 

capacidade reduzida, inicialmente. Creches e pré-escolas terão 30% 
do total de vagas e serão obrigadas a ofertar também ensino remoto

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Maior navio a atracar no Porto do Pecém inicia 
exportação da safra de frutas

O conteineiro MSC Shuba B atracou no terminal cearense na manhã de 
sábado (29) para carregar frutas frescas produzidas no nordeste 

brasileiro que estão sendo exportadas para o norte da Europa

Clique aqui para ler a notícia completa.

Fonte: Complexo do Pecém

 A Zona de Processamento de Exportação do Ceará – ZPE Ceará 
completou neste domingo (30), 7 anos de funcionamento com mais de 
48,04 milhões de toneladas de cargas movimentadas. Para o diretor – 
presidente da empresa, Mário Lima, a perspectiva é de que a ZPE Ceará 
mantenha a sua linha de crescimento para os próximos anos. “Este ano, por 
causa da pandemia, vimos o setor econômico mundial ser afetado 
diretamente, mas não paramos. As operações da ZPE continuaram e o 
trabalho administrativo foi realizado remotamente”, destaca o presidente.
 Mário lembra que a ZPE Ceará vive um momento importante para a 
história da economia do Estado com o anúncio do início das obras da 
expansão no primeiro semestre deste ano. “Estamos focados na 
prospecção de negócios para a ZPE Ceará, setor II, que em breve estará 
pronta para a instalação de novos empreendimentos”, pontua Lima.
 A obra da expansão está, atualmente, com cerca de 15% de avanço, e 
o plano é de que seja entregue até o segundo semestre no ano que vem. O 
setor II da ZPE Ceará será divida em lotes de tamanhos variados, focados 
também em empreendimentos de médio e pequeno porte, aumentando as 
possibilidades de possíveis investidores para a expansão.

ZPE Ceará celebra 7 anos de operação com boas 
perspectivas para 2021

Fonte: ZPE

Fonte: Sedet
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A Sedet também 
está no YouTube.

Acesse e se 
inscreva no canal!

 O segundo dia de Ceará Global foi marcado por mais quatro 
participações de representantes do Sistema Sedet. Na manhã de 
quarta-feira (26), a secretária executiva da Indústria, Roseane Medeiros, 
marcou presença em dois painéis. O primeiro sobre “Macau: a Plataforma 
entre China e os países de língua portuguesa” e o segundo de tema 
“Investimento Estrangeiro. Por que investir no Ceará”.
 À noite, o secretário executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, 
mediou painel “A revolução do agronegócio no Ceará”. Outros dois painéis 
da mesma data contaram com a participação de coordenadores da Sedet. 
Marta Campelo foi moderadora do painel “Como fazer negócios no Connect 
Américas”. Já Expedito Parente Júnior participou do painel “Ceará: a 
construção do amanhã”.

Fonte: Sedet

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Sedet participa de quatro painéis no segundo dia 
de Ceará Global

 Representantes da Junta Comercial do Acre, Juceac, estão em visita 
técnica na Junta Comercial do Estado do Ceará, Jucec, com o objetivo de 
conhecer o funcionamento da Redesim no estado e participar de 
capacitação sobre o Sistema de Registro Mercantil, SRM, utilizado pela 
Autarquia cearense. A visita teve início na segunda-feira (31/08), com 
reunião de boas vindas realizada pela presidente da Jucec, Carolina 
Monteiro, com o presidente da Juceac, Jurilande Aragão, ocasião em que foi 
apresentado o processo de implantação do SRM e a transformação digital 
vivenciada pela Jucec.
 Fruto de investimento em tecnologia e da reestruturação de 
processos internos, a transformação digital que possibilitou a simplificação 
de processos e menor tempo para abertura de empresas foram apontados 
por Carolina. “A Jucec reposicionou seu papel, passando de um simples 
órgão cartorial a um agente de desenvolvimento econômico, considerando 
sua missão de registrar empresas. É a porta de entrada também para os 
investimentos estrangeiros. Por isso destacamos a importância de ter um 
sistema moderno e que atenda às necessidades e uma equipe alinhada que 
compreenda esse novo papel”, ressalta. 

Jucec recebe Junta Comercial do Acre para visita 
técnica e capacitação

Representantes da Juceac vieram conhecer como funciona a 
Redesim no Ceará e participar de capacitação sobre o Sistema 

utilizado pela Jucec

 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), órgão vinculada 
a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), por meio 
da Diretoria de Sanidade Vegetal (Disav) intensificou a fiscalização no 
processo de Certificação Fitossanitária de Origem nas empresas 
exportadores de cucurbitáceas (melão, melancia e abóbora).
 Os Fiscais Estaduais Agropecuários que trabalham na Área Livre da 
praga Anastrepha grandis estão realizando, através das ações de 
fiscalização, o monitoramento da praga realizado pelas empresas, além do 
cumprimento das normas de Certificação Fitossanitária de Origem, 
estabelecidas nas Instruções Normativas n° 33 de 24/08/2016 e n° 13 de 
31/03/2006.
 A importância da certificação dos processos produtivos nas lavouras é 
fundamental, possibilitando que as empresas Cearenses consigam 
exportar sua produção de frutos para os mercados mais exigentes, fazendo 
com que o Ceará se consolide ainda mais, como um dos grandes 
exportadores de cucurbitáceas do país.

Adagri intensifica fiscalização de certificação 
fitossanitária para atender exportações de cucurbitáceas

Fonte: Adagri

Clique aqui para ler a notícia completa.

Fonte: Jucec

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/09/01/jucec-recebe-junta-comercial-do-acre-para-visita-tecnica-e-capacitacao/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/08/27/sedet-participa-de-quatro-paineis-no-segundo-dia-de-ceara-global/
https://www.youtube.com/channel/UCoWrTlgZ9nL_OBUhBzLT66Q


 As informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNADc), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
divulgados na sexta-feira (28/8), revelam que a taxa de desemprego no 
Ceará permaneceu estável (12,1%), entre o primeiro e o segundo trimestre 
de 2020. 
 No trimestre em análise, o número de pessoas que saíram do mercado 
de trabalho estadual (574 mil pessoas) foi bem superior à redução de 
postos de trabalho (-472 mil), o que fez com que a estimativa de 
desempregados diminuísse (-65 mil pessoas). A taxa de participação caiu 
de 55,1% para 47,7%, no paralelo com o trimestre anterior.
 Houve redução de postos no mercado de trabalho estadual (-472 mil 
postos de trabalho), o que fez com que a estimativa do número de 
ocupados recuasse de 3,6 para 3,1 milhões de pessoas, no trimestre 
encerrado em julho. Sob a ótica setorial, houve uma queda generalizada das 
oportunidades de trabalho, cuja exceção foi o segmento da administração 
pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços 
sociais, que abriu 45 mil novos postos de trabalho.

 A rede do IDT/SINE foi responsável pelo atendimento de 211.924 
trabalhadores, entre os dias 2 de março a 21 de agosto, segundo os dados 
da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra, do Ministério da 
Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do IDT/SINE. O resultado 
revela a manutenção de uma média de 8 mil atendimentos, considerando as 
duas últimas semanas, resultados do avanço do plano de retomada das 
atividades econômicas no estado, que gradualmente tem possibilitado a 
ampliação do número de Unidades abertas.
 Dessa forma, o IDT/SINE conta agora com quatorze postos operando 
em atendimento presencial, que são as Unidades de Fortaleza (Centro, 
Benfica e Papicu), Maracanaú, Eusébio, Horizonte, Pecém, Iguatu, Itapipoca, 
Crateús, Quixadá, Tianguá e Aracati, mantendo todas as medidas 
estabelecidas a segurança contra o Covid-19. 
 Para os atendimentos remotos, 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.

 De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação de 
Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, entre os dias 2 de março 
a 21 de agosto, a rede de atendimento do IDT/SINE respondeu pela 
captação de 16.425 vagas nas empresas clientes desta rede. 
 Para facilitar o acesso aos serviços pelas empresas clientes, o IDT 
colocou à disposição a prestação de serviços por meio de plataformas 
digitais, como os portais www.idt.org.br e o gov.br/trabalho, afora outras 
iniciativas que estão sendo realizadas remotamente, por meio de 
atendimento telefônico.
 As visitas às empresas para a captação de vagas estão sendo 
retomadas gradualmente, de acordo com o plano de retomada da economia 
no estado, e mantendo os protocolos básicos de segurança para prevenção 
contra a disseminação da Covid-19.

Suspenso o prazo de 120 dias para dar entrada no 
Seguro-Desemprego

PNAD aponta estabilidade do desemprego no Ceará

 O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(Codefat) determinou a suspensão da exigência do cumprimento do prazo 
de 120 dias para que os trabalhadores solicitem a habilitação no 
seguro-desemprego. A determinação deve-se ao estado de calamidade 
pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 e de emergência de 
saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia da 
Covid-19, de que trata a Lei nº 13.979.
 A suspensão é temporária e se aplica aos requerimentos iniciados 
após a declaração do estado de emergência pública e ocasiona o 
deferimento de recursos e solicitações, ainda que judiciais, que 
questionem a notificação automática de "fora do prazo de 120 dias". A 
prorrogação se aplica aos trabalhadores formais e empregados 
domésticos e a norma destaca ainda que os demais critérios para 
habilitação estão mantidos, como a contagem do tempo de serviço.

Fonte: IDT
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Fonte: IDT

Fonte: IDT

IDT/SINE registra cerca de 212 mil 
atendimentos realizados

Mais de 16 mil vagas captadas pelo IDT/SINE

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

600

800

1000

1400

1800

2000

2200

934

702

875

774

1136

1435

2.072

De 06/07 
a 10/07

De 13/07 
a 17/07

De 20/07 
a 24/07

De 06/07 
a 10/07

De 13/07 
a 17/07

De 20/07 
a 24/07

De 27/07 
a 31/07

De 27/07 
a 31/07

De 03/08 
a 07/08

De 10/08 
a 14/08

De 17/08 
a 21/08

De 17/08 
a 21/08

De 10/08 
a 14/08

De 03/08 
a 07/08

Vagas Captadas com as Empresas - IDT/SINE
Julho a Agosto/2020

Trabalhadores Colocados nas Empresas - IDT/SINE
Julho a Agosto/2020

150

475
450

706

377

714

815

http://www.idt.org.br/
http://www.idt.org.br/
http://www.idt.org.br/
https://www.gov.br/trabalho/pt-br
https://www.gov.br/trabalho/pt-br


MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Vapt Vupt e Casa do Cidadão atendem mais de 7.200 pessoas 
na primeira semana de reabertura.

Ceará é avaliado com nota máxima em transparência 
pela segunda vez consecutiva.

Governo do Ceará divulga vídeo sobre novos hábitos
 em tempos de pandemia.

Empresa de confecção de fardamentos é instalada no sistema 
prisional do Ceará.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtfFsnmhyOM
https://www.ceara.gov.br/2020/09/01/ceara-e-avaliado-com-nota-maxima-em-transparencia-pela-segunda-vez-consecutiva/
https://www.ceara.gov.br/2020/09/01/empresa-de-confeccao-de-fardamentos-e-instalada-no-sistema-prisional-do-ceara/
https://www.ceara.gov.br/2020/08/31/vapt-vupt-e-casa-do-cidadao-atendem-mais-de-7-200-pessoas-na-primeira-semana-de-reabertura/
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