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Nº 30 / 2020 ・ Fortaleza, 27 de outubro de 2020

Sedet inicia série sobre o Programa 
Clusters Econômicos de Inovação 

no Instagram
 A Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet) iniciou uma 
série sobre o Programa Clusters Econômicos 
de Inovação, no Instagram. Toda semana, 
são publicados conteúdos sobre 
desenvolvimento econômico e investimento 
em inovação no Ceará. 
 No episódio 1, contamos um pouco 
dessa parceria entre Sedet e Secitece para 
fomentar o desenvolvimento regional por 
meio da inovação.  O Programa fortalece a 
competitividade de cada região do Ceará 
através do estímulo à inovação em suas 
principais cadeias produtivas, gerando e 
distribuindo riqueza em todo estado, 
retendo e atraindo talentos. Mostramos que 
o programa envolve os setores público, 
privado, academia e startups. Identificando 
os maiores potenciais econômicos e 
educacionais regionais 
 A partir do segundo episódio da série 
Clusters Econômicos de Inovação as 
postagens falam das Regiões participantes 
do Ciclo 1 e dos Clusters Priorizados. No 
segundo episódio o público conheceu as 
oportunidades de empreender na região do 
Cariri. 
 Dada a dinamicidade da Grande 
Fortaleza, ela foi dividida em 3 para esse 
Programa. No terceiro e quarto episódios 
apresentamos os municípios da  Grande 
Fortaleza 1 e 2 e as oportunidades de 
empreender por lá. No quinto, sexto e 
sétimo episódios apresentamos as regiões 
de Sertão Central,  Sertão de Sobral e Vale 
do Jaguaribe e os setores da economia 
priorizados. 

Fonte: Sedet

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

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.

 
O episódio 8 explica o conceito de Hélice Tripla, um dos princípios norteadores 
do programa, e apresenta os parceiros da Sedet nessa jornada! Uma das bases 
do programa é o alinhamento das instituições que fomentam inovação como 
insumo para o desenvolvimento socioeconômico no Ceará. 

Clique aqui, conheça e apoie o Programa Clusters Econômicos de Inovação.

https://www.jucec.ce.gov.br/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/04/01/acesse-os-decretos-estaduais-publicados-durante-a-pandemia/
https://www.adagri.ce.gov.br/
http://www.idt.org.br/
https://www.zpeceara.ce.gov.br/
https://www.complexodopecem.com.br/
https://www.codece.ce.gov.br/
https://www.adece.ce.gov.br/
https://www.sedet.ce.gov.br/
https://integrasus.saude.ce.gov.br/
https://www.instagram.com/sedet.ceara/


 No próximo dia 03 de novembro a Agência de Defesa Agropecuária do 
Ceará (Adagri), órgão vinculado a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), iniciará mais uma etapa da Campanha contra 
Febre Aftosa no Ceará, que seguirá até o dia 02 de dezembro. É obrigatória 
a vacinação dos animais com até 24 meses de idade.
 Depois do animal ser vacinado, o criador deverá declarar até 05 de 
janeiro de 2021. Devido a pandemia do novo coronavírus e a necessidade 
de medidas de distanciamento social, é preferível que a declaração seja 
realizada através Portal do Produtor, no site da Adagri 
(www.adagri.ce.gov.br). “Essa medida evitará aglomerações nos 
escritórios, já que o Ceará continua em isolamento social”, explica a 
presidente do órgão, Vilma Freire. Na impossibilidade de acessar o 
endereço eletrônico, o criador pode procurar um dos núcleos locais da 
Adagri, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará 
(Ematerce) ou Secretarias de Agricultura do município parceiras da Agência 
na Campanha.
 Vale ressaltar que a pandemia não é motivo para a não realização da 
vacina. Ela é forma mais eficiente, prática e barata de prevenção. A Febre 
Aftosa é uma doença infecciosa aguda, causada por vírus, altamente 
contagiosa que atinge os bovinos, búfalos, ovinos, caprinos e suínos. Assim, 
basta apenas um foco desta doença (uma propriedade atingida) para haver 
restrição ao mercado tanto internacional como nacional, já que animais e 
produtos de origem animal ficam proibidos de serem comercializados para 
países livres ou áreas livres de febre aftosa. “Por isso é tão importante que 
os criadores cumpram com sua responsabilidade”, reforça o diretor de 
sanidade animal da Adagri, Amorim Sobreira.

2ª Etapa da Campanha contra a Febre Aftosa 2020 
começará dia 03 de novembro

Fonte: Adagri

Fonte: Governo do Ceará

 O Decreto Estadual que entrou em vigor na segunda-feira (26) traz 
novas recomendações para restringir o número de casos de Covid-19 no 
Ceará. O governador Camilo Santana anunciou que está proibida a 
realização de eventos festivos em ambientes fechados no Estado. A 
decisão foi tomada em reunião virtual do comitê que delibera sobre as 
ações relativas à pandemia do coronavírus, constituído por representantes 
dos três Poderes e Ministério Público estadual e federal.
 “Nossos especialistas da saúde apresentaram argumentos e estudos 
que apontam serem esses locais fechados os maiores disseminadores do 
coronavírus neste momento, com maior potencial de risco de 
contaminação, principalmente quando não há o uso da máscara. Um dado 
relevante apresentado na reunião foi de que esse aumento recente de 
casos registrado em algumas áreas de Fortaleza tem atingido, com maior 
intensidade, as pessoas entre 20 e 39 anos de idade. É preciso atenção 
nesse dado”, apontou o governador.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

Clique aqui para visualizar o Decreto 33.783. 

Novo decreto proíbe eventos festivos em 
locais fechados no Ceará

 A Semana Estadual do Servidor Público 2020 será realizada de forma 
virtual e terá uma programação especial focada na saúde, no bem-estar e 
na valorização dos profissionais que trabalham nas diversas áreas do 
Governo do Ceará. A programação foi aberta na segunda-feira (26) com a 
live “Câncer de mama: muito além do diagnóstico precoce”, com a jornalista 
e assessora de comunicação da Secretaria do Planejamento e Gestão 
(Seplag-CE), Fernanda Teles, e o mastologista Dr. Júlio Caldas. 
 A principal atração da Semana do Servidor 2020 será o ator, mestre em 
direito constitucional e professor universitário Haroldo Guimarães, que fará 
a live “Seis sabedorias que transformam”. O evento online ocorrerá a partir 
das 19h, no canal da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará 
(Seplag-CE) no YouTube. Durante a palestra, o ator global, famoso pelo 
filme “Cine Holliúdy”, contará, com bom humor e leveza, o desenrolar da sua 
história de vida cheia de risadas e desilusões amorosas que culmina em seis 
sabedorias que transformam o jeito de pensar, agir e acreditar. A 
transmissão será feita em parceria com a TV Ceará.

Clique aqui para ler a reportagem completa.

 A equipe de atendentes do Fale Jucec, ferramenta de solicitação de 
informação e suporte da Junta Comercial do Estado do Ceará, JUCEC, 
participou de um ciclo de capacitações para aperfeiçoar técnicas de 
atendimento ao público, a fim de melhorar o serviço prestado ao cidadão 
por meio da ferramenta. Na manhã de hoje (27/10), foi realizado o bate 
papo virtual sobre Comunicação Afetiva e Não Violenta, ministrado pela 
jornalista e mestre em comunicação institucional Aline Castro, que marcou 
o encerramento das capacitações. 
 O bate papo virtual contou com a presença dos atendentes do Fale 
Jucec e demais servidores que realizam atendimento ao público por meio de 
outros canais. No encontro, foram apresentadas técnicas para identificar as 
necessidades e gatilhos que podem causar violência no processo de 
comunicação e o que podemos fazer para perceber e melhorar a conexão 
com o outro, em nossas relações pessoais e com o cidadão que procura o 
atendimento da Jucec. 
 Conforme explicou a jornalista Aline Castro “Não conseguimos falar de 
Comunicação Não Violenta, CNV, sem começar pela posição inicial de se 
conectar com o outro. É importante perceber qual a necessidade das 
pessoas. Para isso, precisamos trabalhar a generosidade, para que o outro 
consiga se expressar melhor. É importante atuar sem atribuir ao outro 
rótulos, a grande transformação que pode ser feita no trabalho e na vida. 
Não devemos nos apressar em responder sem antes praticar a escuta mais 
ativa. Às vezes estamos no piloto automático e precisamos trabalhar mais 
uma comunicação mais genuína”. 

Equipe de atendentes do Fale Jucec participa 
de ciclo de capacitação 

O encerramento do ciclo foi realizado hoje (27/10) com a 
palestra virtual sobre comunicação afetiva e não violenta.

Sedet homenageia servidores neste 
dia 28 de outubro

Adagri e Senai-CE firmam parcerias para a realização de 
capacitações e concessão do Selo Arte

 Nesta sexta-feira (23) a presidente da Agência de Defesa Agoprcuária 
do Ceará (Adagri), Vilma Freire, se reuniu com o diretor do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará), Paulo André Holanda. O encontro 
aconteceu na sede da Adagri, órgão vinculado a Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), e teve como pauta a 
consolidação de parcerias entre os dois órgãos. Participaram também do 
encontro o diretor de sanidade animal da Adagri, Amorim Sobreira, a 
gerente de inspeção e fiscalização animal da Adagri, Glaycione Rodrigues, e 
a consultora de serviços técnicos do Senai, Flavianne Pessoa.
 “Essa parceria com o Governo do Ceará, por meio da Adagri, tem todos 
os atributos para que seja desenvolvida conforme o objetivo do trabalho do 
Senai-CE, que é tratar da educação profissionalizante como um serviço de 
excelência”, destacou Paulo André Holanda.
 Dentre as parcerias discutidas no encontro, foi consolidada a 
realização por parte do Senai-CE de capacitações para os colaboradores da 
Adagri e de treinamentos para os colaboradores das empresas registrados 
no Serviço de Inspeção Estadual (SIE/ADAGRI). Na ocasião a presidente 
Vilma Freire, apresentou o Selo Arte aos representantes do Senai/CE e falou 
de uma nova parceria que pode ser trabalhada entre as duas instituições. A 
ideia foi prontamente atendida pelo presidente Paulo André. “Para que o 
Selo Arte seja colocado em prática no Ceará essa parceria é de suma 
importância. O Senai-CE tem a qualificação necessária que a Adagri precisa 
para entregar essa certificação aos cearenses que produzem de forma 
artesanal produtos de origem animal”, comemorou a presidente.

Fonte: Jucec

Fonte: Adagri

Clique aqui para ler a notícia completa.

Live com o ator Haroldo Guimarães e lançamento de App são destaque 
na Semana do Servidor

Fonte: Seplag

Dia do Servidor Público
Renovamos, neste dia 28 de outubro, nossa gratidão, 
respeito e homenagem, a todos que, como servidores 

públicos, constroem com respeito, seriedade e dedicação 
suas funções junto à população. 

Parabéns pelo seu dia.

Clique aqui para ler a notícia completa.

https://www.jucec.ce.gov.br/2020/10/27/equipe-de-atendentes-do-fale-jucec-participa-de-ciclo-de-capacitacao/
https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/04/Decreto-33.783-25-de-outubro.pdf
https://www.adagri.ce.gov.br/
https://www.adagri.ce.gov.br/2020/10/23/adagri-e-senai-ce-firmam-parcerias-para-a-realizacao-de-capacitacoes-e-concessao-do-selo-arte/
https://www.youtube.com/channel/UCEuMIoU7qNR7Xvpqxre9Ucw
https://www.youtube.com/channel/UCEuMIoU7qNR7Xvpqxre9Ucw
https://www.seplag.ce.gov.br/2020/10/26/live-com-o-ator-haroldo-guimaraes-e-lancamento-de-aplicativo-da-cearaprev-sao-destaques-na-programacao-da-semana-do-servidor-2020/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/10/24/novo-decreto-proibe-eventos-festivos-em-locais-fechados-no-ceara/


A Sedet também 
está no YouTube.

Acesse e se 
inscreva no canal!

 O Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do 
Ceará foi oficialmente instituído pelo Decreto 33.770, publicado no Diário 
Oficial do Estado, no dia 16 de outubro. O documento altera o Decreto 
30.465, de 14 de março de 2011, e atualiza os dispositivos legais de forma 
a adequá-los às necessidades operacionais voltadas ao atendimento dos 
pequenos negócios do Estado do Ceará.
 O Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do 
Ceará é constituído por 21 instituições públicas e privadas e presidido pela 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho.
 O objetivo é estabelecer as diretrizes para um tratamento diferenciado 
e favorecido dispensado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
cearenses, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento econômico e 
social do Estado.
 “O novo decreto vem modernizar o papel e a atuação do Fórum o que, 
de certa, forma significa um avanço para o seu trabalho. Agradecemos a 
todos os envolvidos com a presente conquista, em especial aos órgãos e 
entidades do Fórum, nas pessoas de seus membros, que apresentam apoio 
aos trabalhos conduzidos, a fim de que possamos contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social do Estado, por meio das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que aqui atuam”, afirmou o 
secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo da Sedet, Kennedy 
Vasconcelos.

Clique aqui para visualizar o Decreto 33.770.

 Na manhã da segunda-feira (23/10), no auditório da Secretaria da 
Administração Penitenciária (SAP), o agente Federal de Execução Penal, 
especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública, Política e Estratégia, 
Cristiano Tavares Torquato, realizou a palestra “Introdução de Egressos no 
Mercado de Trabalho, Vantagens para a Segurança Pública”.
 A abertura do evento foi realizada pelo secretário Mauro Albuquerque 
que destacou o empenho e esforço da gestão em qualificar e ressocializar o 
interno.
 O assunto foi abordado durante toda a manhã, com dados 
internacionais, nacionais e locais sobre o sistema prisional e contou com a 
presença de policiais penais e de técnicos do Instituto de Desenvolvimento 
do Trabalho (IDT).
 A presença do Instituto deve-se à parceria firmada entre a Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), o IDT e a SAP para a 
realização de uma série de cadastramentos e palestras com o objetivo de 
preparar o egresso para ingressar no mercado de trabalho. 
 Nesse contexto, dando continuidade às ações que buscam orientar os 
egressos, com vistas à ressocialização, nessa semana, também foi 
ministrada uma Oficina de Orientação para o Mercado de Trabalho, com o 
intuito de auxiliá-los a encontrar o caminho para novas oportunidades e 
incentivá-los no foco que desejam.

 De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação de 
Mão de Obra do Ministério da Economia (BGIMO), e fontes próprias de 
registro, no período de 2 de março a 16 de outubro, o IDT/SINE atendeu a 
309.908 trabalhadores em sua rede de unidades.  
 Considerando a influência em decorrência da pandemia da Covid–19 e 
das medidas necessárias para o seu enfrentamento, o Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (IDT) retomou seu atendimento presencial 
em suas dezoito unidades do Estado somente por meio de agendamento 
prévio e observando os protocolos de segurança orientados pela pasta da 
saúde.
 Os interessados em agendar seu atendimento nas unidade do IDT, 
poderão realizá-lo por meio do portal www.idt.org.br. Para as unidades de 
Fortaleza (Messejana e Antônio Bezerra), Sobral e Juazeiro do Norte, que 
funcionam nos Vapt Vupt, o agendamento deve ser realizado por meio do 
portal da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos 
Humanos (SPS), acessando o  www.meuvaptvupt.com.br.  

 Segundo dados da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra 
(BGIMO), do Ministério da Economia, de 2 de março a 16 de outubro de 
2020, a rede de atendimento do IDT/SINE respondeu pela captação de 
29.121 vagas nas empresas clientes. 
 Apesar da oferta de vagas da última semana ter registrado uma 
redução em relação à semana anterior, percebe-se, entretanto, que com a 
retomada gradual das atividades econômicas promovidas pelo Governo do 
Estado do Ceará, se comparados aos meses em que o isolamento social foi 
mais rígido, os indicadores têm retornado a um quadro de estabilidade, 
alcançando, somente em outubro, a oferta de mais de 2,2 mil vagas de 
emprego em diversas ocupações.
 Nesse contexto, destacam-se as oportunidades para temporários, 
com a abertura de 200 vagas para o setor de serviços e outras 700 para 
trabalhadores que atuarão como vendedores, durante as vendas do final de 
ano. No total, o IDT tem a expectativa de que sejam geradas cerca de 3 mil 
vagas temporárias no Ceará, considerando os meses de setembro a 
dezembro de 2020.
 Para mitigar o quadro de dificuldades atuais, o Instituto colocou à 
disposição das empresas, os serviços prestados a estas por meio de 
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, home office, sempre na intenção de melhor 
contribuir e atender bem às empresas neste momento delicado de 
pandemia.

Live sobre informalidade no Ceará está disponível 
no Youtube da Sedet

Palestra discute participação de egressos do sistema 
penal no mercado de trabalho

Fonte: Sedet

Decreto que institui o Fórum Estadual das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte do Ceará é publicado no 

Diário Oficial do Estado  

Cerca de 310 mil são atendidos pelo IDT/SINE

29.121 vagas captadas nas empresas

Fonte: IDT

Fonte: IDT
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Fonte: IDT

https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/10/Decreto-33.770.pdf
https://www.youtube.com/sedetceara
https://www.youtube.com/watch?v=Dw9BOMPFHj0
http://www.idt.org.br/
http://www.idt.org.br/
https://gov.br/trabalho
http://meuvaptvupt.com.br/


MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Prazo para aderir ao ao Refis de ICMS e IPVA temrina 
no dia 30 de outubro.

Gestores Públicos podem se inscrever para o curso de liderança 
estratégica até 30 de outubro.

https://www.ceara.gov.br/2020/10/23/gestores-publicos-podem-se-inscrever-para-o-curso-lideranca-estrategica-ate-30-de-outubro/
https://www.ceara.gov.br/2020/10/23/a-uma-semana-do-fim-do-prazo-46-mil-contribuintes-ja-aderiram-ao-refis-de-icms-e-ipva/
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