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Ceará tem a maior alta do Brasil na 
produção industrial em julho

Para o IBGE, o resultado é reflexo da 
retomada das atividades econômicas 

que foram paralisadas devido à 
pandemia da Covid-19

 A produção industrial cearense no 
último mês de julho foi a mais alta do 
Brasil no período. De acordo com os 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o crescimento 
percentual foi de 34,5%. Em seguida, os 
estados do Espírito Santo (28,3%), a 
média da região Nordeste (17,5%), 
Amazonas (14,6%) e Bahia (11,1%).
 De acordo com o IBGE, a alta do 
Ceará é reflexo da retomada das 
atividades econômicas e unidades 
produtivas após as paralisações por 
conta da pandemia da Covid-19.
 Pra o secretário do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), Maia 
Júnior, é o segundo mês consecutivo que 
o Ceará desponta com excelentes 
resultados na recuperação econômica. 
“Parece que a fase mais difícil do ponto 
de vista econômico na pandemia começa 
a se dissipar. Nos meses de junho e julho, 
não só no comércio varejista, na 
agricultura e sobretudo na indústria, os 
resultados foram muito bons”, afirmou o 
secretário.

Clique aqui para ler a reportagem 
completa.

Fonte: Sedet

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

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/04/01/acesse-os-decretos-estaduais-publicados-durante-a-pandemia/
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A Sedet também 
está no YouTube.

Acesse e se 
inscreva no canal!

Fonte: Sedet

 Após reunião virtual com o Comitê formado por profissionais de 
Saúde, presidentes do Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, e 
Ministério Público Estadual e Federal, o governador do Ceará, Camilo 
Santana divulgou um novo decreto estadual, que começou a valer na 
segunda-feira (7). Dentre as definições, ficou autorizado o retorno das 
atividades presenciais dos músicos e humoristas cearenses, a partir do dia 
7, para os municípios que estão na fase 4 do Plano de Retomada e seguindo 
todos protocolos sanitários.
 Conforme a avaliação do cenário da pandemia do coronavírus no Ceará 
e todas as ações que vêm sendo tomadas, o decreto mantem as 
macrorregiões de Saúde nas atuais fases. Sendo assim, Grande Fortaleza 
segue na Fase 4, assim como as Macrorregiões de Sobral, Sertão Central e 
Litoral Leste/Jaguaribe, que entram na segunda semana da Fase 4; 
enquanto a Macrorregião do Cariri entra na segunda semana da Fase 3.
 Camilo Santana lembrou que a prioridade absoluta será sempre 
proteger vidas, e que é fundamental que todos colaborem, sempre usando 
máscara e evitando aglomerações. “Outras demandas continuarão sendo 
avaliadas pelo comitê, sempre de forma criteriosa e responsável. Juntos 
iremos superar esse desafio”, finalizou.

Clique aqui para visualizar o Decreto 33.736.

 Já fez sua inscrição para Ceará ao Cubo? Será um grande evento virtual 
e gratuito promovido pelo Governo do Estado do Ceará por meio da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), no próximo 
dia 17 de setembro, das 9h às 18h.
 Se você é empreendedor, não pode perder as palestras da tarde: 
‘Estratégias Inovadoras de Marketing’ e ‘Soluções de Financiamento para 
sua Empresa’. Os especialistas Leonardo Leitão e Bruno Leitão vão trazer 
dicas importantes de marketing para o seu negócio.
 Para a segunda palestra foram convidados representantes dos 
principais bancos e instituições financeiras que darão orientações aos 
empresários sobre linhas de crédito nesse momento de pandemia. Já estão 
confirmados Caio Cavalvanti, Gerente do Departamento de Relacionamento 
com o Governo Norte e Nordeste do BNDES;  Kamillo Tononi, 
Superintendente Estadual do Banco do Brasil; Rodrigo Bourbon, 
Superintendente Estadual do BNB; e Pedro Albuquerque, diretor comercial 
da fintech Pag.ai. Representantes do Bradesco e Caixa Econômica também 
foram convidados para participar do evento.
 Além das palestras, o Ceará ao Cubo contemplará o workshop e o 
lançamento de Rodadas Virtuais de Negócios. O evento é totalmente 
gratuito e on-line e tem o apoio institucional do Sebrae Ceará.

Clique aqui para se inscrever.

 Um projeto com apoio financeiro da Agência de Desenvolvimento do 
Estado do Ceará (Adece), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), ganhou avanço significativo no combate de 
uma espécie invasora e destruidora da carnaúba nordestina. O trabalho 
visa identificar um fungo para agir no controle da praga, de origem 
madagascarense.
 A “Unha do Diabo” ameaça o setor carnaubeiro e a sobrevivência da 
biodiversidade na Caatinga. A praga, que já tomou conta da paisagem de 
áreas no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e parte de Pernambuco, cresce 
em volta do tronco da carnaúba, sufocando a planta e impedindo a 
absorção de luz solar, levando a palmeira à morte.
 Com parcela significativa na economia cearense, a cera da carnaúba 
está no 8º lugar do ranking de exportações do Estado. O apoio ao projeto 
por parte da Adece aconteceu para atender uma demanda do setor por 
meio da Câmara Temática da Carnaúba. "A participação da Adece no projeto 
acontece desde 2018, tendo em vista a importância da espécie no 
agronegócio cearense, que geram um número expressivo de empregos. 
Com aporte de R$ 250 mil, firmamos um convênio com a Associação 
Caatinga para a concretização do projeto, que totalizou em R$ 275 mil. Para 
nós, é uma alegria colher os frutos dessas ações", comenta o presidente da 
Agência, Eduardo Neves.

Novo decreto autoriza retorno das atividades 
presenciais de músicos e humoristas cearenses

Novo decreto manteve ainda os municípios nas atuais fases do 
Plano de Retomada da Economia

Projeto apoiado pelo Governo do Ceará visa preservação 
da carnaúba cearense

Fonte: Governo do Ceará

Fonte: Adece

O Observatório Jucec apresenta os números dos 
serviços realizados pela Autarquia estadual, vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 

dessa terça-feira (08/09). Os dados são compostos pelo 
quantitativo de empresas abertas no dia, total de 
processos e livros analisados, certidões emitidas e 

atendimentos finalizados pelo Fale Jucec.

‘Estratégias Inovadoras de Marketing’ e ‘Soluções de 
Financiamento para sua Empresa’ são temas de 

palestras do Ceará ao Cubo, evento que acontecerá 
no próximo dia 17

Inscrições no link: tiny.cc/cearaaocubo

Dia 17 de setembro
14h30 às 16h30

Estratégias Inovadoras de Marketing
Palestra

16h00 às 18h00

Soluções de Financiamento para sua Empresa
Palestra

https://www.youtube.com/sedetceara
https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/04/Decreto-33.736.pdf
https://tiny.cc/cearaaocubo
https://tiny.cc/cearaaocubo


 A partir desta terça-feira (8/9), com a retomada das atividades do 
Vapt Vupt, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está 
realizando o atendimento presencial nas Unidades de Antônio Bezerra, 
Messejana e Sobral, totalizando 17 postos com atendimento presencial no 
estado. 
 Em consonância com o Plano de Retomada Responsável das 
Atividades Econômicas e Comportamentais, o atendimento ocorrerá 
seguindo todas as orientações e protocolos previstos pela saúde. Dessa 
forma, serão mantidos os distanciamentos necessários, todos devem estar 
usando máscaras e terão suas temperaturas medidas ao entrar no prédio. 
Destaca-se ainda que, para evitar aglomeração, o atendimento será 
totalmente agendado. 
 O IDT deu início, em junho, à retomada do atendimento presencial, com 
a abertura de cinco Unidades e, hoje, apenas a Unidade de Juazeiro do 
Norte ainda não retomou o atendimento. Nos postos, os trabalhadores 
podem obter os serviços de cadastro ou encaminhamento para o mercado 
de trabalho, bem como a habilitação do seguro-desemprego e a entrega de 
CTPS. 

Serviço

O agendamento para o atendimento presencial nas Unidades do IDT está 
disponível no portal www.idt.org.br; para o Vapt Vupt o agendamento está 
disponível no endereço http://vaptvupt.sps.ce.gov.br.

Unidades de atendimento

FORTALEZA
Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: (85) 2180-6214
Papicu - Rua Valdetário Mota, 970 - Fone: (85) 2180-6213
Antônio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: (85) 2180-6216
Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: (85) 2180-6217
Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 - Fone: (85) 
2180-6215
ARACATI - Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone: (85) 2180-6227
CRATEÚS - Rua Dom Pedro II,1194 - Fone: (85) 2180-6230
EUSÉBIO - Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6218
HORIZONTE - Rua Antônio Augustinho da Silva, 27 - Centro - 
Fone: (85) 2180-6219
IGUATU - Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro - Fone: (85) 2180-6226
ITAPIPOCA - Rua Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro - Fone: (85) 2180-6222
LIMOEIRO DO NORTE - Rua José Satino, 120 – Centro - 
Fone: (85) 2180-6228
MARACANAÚ - Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - 
Fone: (85) 2180-6220
PECÉM - Rua Francisco Câncio, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6221
SOBRAL – Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223
TIANGUÁ - Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - 
Fone: (85) 2180-6224

 No período de 2 de março a 28 de agosto, o IDT/SINE atendeu 223.138 
trabalhadores em sua rede de unidades, de acordo com os dados da Base de 
Gestão da Intermediação de Mão de Obra, do Ministério da Economia 
(BGIMO), e dos indicadores internos do órgão. Os números demonstram 
uma média que supera os 11 mil atendimentos semanais.
 Mantendo o protocolo de segurança recomendado pela pasta da saúde 
no estado, o Instituto já conta com a maioria de suas unidades realizando 
atendimento presencial por agendamento, para evitar aglomerações.
 Para disponibilizar os serviços à distância, o órgão dispõe de canais de 
atendimento remoto, através de e-mail, aplicativos chatboot e WhatsApp, 
dos portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, além das suas páginas no 
Facebook e Instagram. A comunicação por telefone também é possível e 
destaca-se como principal meio utilizado pelo trabalhador nesse período. 
Os interessados podem obter os números no portal, acessando 
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 de 2 de 
março a 28 de agosto, a rede de atendimento do IDT/SINE respondeu pela 
captação de 19.644 vagas nas empresas clientes da rede.  
 Os números ainda refletem o período de enfrentamento ao COVID-19 
no estado e para diminuir o impacto dos efeitos da pandemia, no que se 
refere aos serviços oferecidos, o IDT mantém à disposição das empresas, 
plataformas digitais, como os portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, 
afora outros serviços que estão sendo realizados remotamente, por meio 
de atendimento telefônico. 
 As atividades de visitas às empresas parcerias para a captação de 
vagas de emprego, estão sendo retomadas gradativamente, obedecendo 
aos protocolos de segurança indicados pela pasta da saúde, para a 
prevenção contra a COVID-19.

Dezessete unidades do IDT/SINE retomaram as 
atividades presenciais

Fonte: IDT

Fonte: IDT

Fonte: IDT

IDT/SINE registra mais de 223 mil atendimentos

IDT se aproxima de vinte mil vagas captadas 
nas empresas
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MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Governo do Estado do Ceará disponibiliza Protocolo de Hotelaria.

https://www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/
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