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Decreto de isolamento social é 
prorrogado por mais 15 dias; uso de 

máscaras será obrigatório e Fortaleza 
terá regras mais rígidas

 O governador Camilo Santana anunciou a 
prorrogação do decreto que estipula o isolamento 
social no Estado por mais 15 dias – até 20 de maio. 
O documento, que mantém as restrições 
estabelecidas anteriormente, institui ainda o uso 
obrigatório de máscaras em todo o Ceará já a 
partir desta quarta-feira (6). Além disso, um 
segundo decreto passa a valer na próxima 
sexta-feira (8) e estabelece o isolamento social 
rígido em Fortaleza. As novas medidas foram 
anunciadas pelo governador em suas redes 
sociais, ao lado do prefeito Roberto Cláudio.
 “Após uma série de estudos, pesquisas e 
projeções, decidimos recorrer às medidas mais 
rígidas para o isolamento social. Nós temos os 
números que comprovam que o nível de 
isolamento social reduziu muito, refletindo no 
aumento no número de casos e óbitos no Ceará, 
principalmente em Fortaleza. Mesmo com todo o 
esforço de abrir mais de mil novos leitos, o nosso 
sistema de saúde está chegando ao limite. O 
objetivo será sempre o de salvar vidas”, destacou 
Camilo.
 O governador citou também os pontos que 
tornam o isolamento social mais rígido em 
Fortaleza. “Na Capital vamos implantar um 
isolamento social rígido. Haverá restrição na 
circulação de pessoas e veículos em espaços 
públicos, como praias, praças, calçadões e parques, 
permitida somente com devida justificativa, como 
busca aos serviços essenciais. Também haverá 
controle nas entradas e saídas da cidade, com a 
fiscalização de órgãos estaduais e municipais”, 
listou o governador.
 “A velocidade da disseminação do vírus é 
muito maior que a capacidade dos gestores de 
abrir novos leitos para continuar atendendo e 
salvando vidas. Isso nos impõe, aliado às 
orientações de especialistas, que tomemos essas 
novas restrições, aliadas ao decreto já vigente, 
mas lembrando que o melhor fiscal tem de ser a 
nossa consciência”, disse o prefeito Roberto 
Cláudio.
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Grupo de Enfrentamento Econômico recebe proposições 
de Câmaras Setoriais e Temáticas

75% das atividades econômicas permanecem 
funcionando no Ceará

Antifake: Governo do Ceará lança agência de checagem 
de dados e noticias

Dia das Mães: Setor de floricultura se adapta a vendas 
on-line e entrega em domicílio

 Afetados pela crise econômica causada pela pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), os setores produtivos cearenses representados 
pelas Câmaras Setoriais e Temáticas do Estado têm contribuído para o 
plano de retomada das atividades econômicas cearenses. Atualmente, a 
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) já reúne 
planos de proposições de cinco segmentos e outros três encontram-se em 
andamento.
 Ainda no mês de março, um grupo de Enfrentamento Econômico 
formado pelos secretários executivos e técnicos da Sedet, além de 
presidente e técnicos da Adece foi criado com o intuito de institucionalizar 
as proposições de urgência dos setores. Também no mesmo  período, 
foram fundados oito agrupamentos setoriais e temáticos de acordo com a 
intersetorialidade existente entre as câmaras.
 Com reuniões diárias, o grupo de Enfrentamento Econômico também 
elaborou e veicula semanalmente boletins informativos Econômico e do 
Trabalho, Emprego e Renda. As publicações já estão na quinta edição e 
têm o intuito de informar tanto empresários quanto a classe trabalhadora.
 "Desde sempre, o trabalho realizado com as Câmaras Setoriais e 
Temáticas é principalmente dar voz aos setores produtivos, resolver 
gargalos e propor soluções. No período de pandemia, é mais importante 
ainda ouvir quem gera riqueza no Ceará. Estamos mobilizando as câmaras 
para continuar recebendo proposições e enviando ao governador Camilo 
Santana. A ideia é que todos estejam devidamente preparados para o 
retorno das atividades quando isso for possível", explica o presidente da 
Adece, Eduardo Neves.
 Ainda de acordo com o presidente da Adece, uma das ações de 
estímulo à continuidade dos debates das câmaras foi a disponibilização de 
uma ferramenta para a realização das reuniões mensais online. 
"Normalmente, as câmaras se reúnem mensalmente no auditório da 
Adece. No atual cenário, algumas delas realizam reuniões extraordinárias, 
provocando encontros constantes para dar celeridade às propostas", 
pontua.
 Neves destaca ainda que as propostas devem subsidiar o Grupo de 
Trabalho Estratégico liderado pela Casa Civil e têm o titular da Sedet, Maia 
Junior, como ponto focal para o envio das sugestões ao governador Camilo 
Santana. No entanto, o presidente da Adece destaca que, embora haja um 
trabalho contínuo para pensar sobre o retorno gradual das atividades, a 
implementação será realizada somente no momento oportuno, tendo em 
vista os indicadores monitorados e divulgados pela Secretaria de Saúde 
do Estado do Ceará (Sesa).

 Apesar do novo decreto estadual que traz mais rigidez nas medidas 
de isolamento social, como uso obrigatório de máscaras e fiscalização na 
circulação de pessoas, quase 75% das atividades econômicas que 
compõem o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado permanecem 
funcionando. 
 Desde o primeiro decreto que trata do isolamento social, publicado 
em 19 de março, foi mantido o funcionamento da maior parte dos setores 
econômicos. “As regras não mudam para o setor produtivo e não agravam 
os impactos sobre a economia local”, afirmou o secretário do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Junior. 
 O decreto foi prorrogado até o dia 20 de maio.

Recuperação e retomada das demais atividades

 Técnicos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet) e vinculadas trabalham para subsidiar as tomadas de decisão do 
Grupo de Trabalho Estratégico, criado a partir dos decretos estaduais 
33.547 e 33.554, publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) nos dias 21 
e 25 de abril.
 Por enquanto a participação dos trabalhos está restrita aos técnicos 
da Sedet, Seplag, Ipece, Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento do 
Comércio (IPDC – Fecomércio) e da Federação das Indústrias (Fiec).
 Uma proposta elaborada por esse grupo deve ser apresentada esta 
semana ao governador sobre retorno gradual dos setores hoje 
paralisados. “Essa retomada das atividades só se dará quando indicadores 
da saúde mostrarem que a doença está controlada. Não vai haver 
flexibilização enquanto as taxas dos indicadores da saúde não estiverem 
em queda. Estamos concluindo o estudo nesta semana mas a palavra final 
será da saúde", explica o titular da Sedet.

 Em homenagem ao Dia do Trabalhador e com o intuito de auxiliar os 
profissionais que precisam solicitar o seguro-desemprego, o Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está disponibilizando dois novos 
canais de comunicação com a população, através do whatsapp e de um 
chat na página do Instituto.
 Pelo whatsapp, é possível ter acesso a todas informações necessárias 
sobre o benefício, como prazos, documentações, formas de acesso ao 
serviço online e um tira dúvidas. Já através do chat, o trabalhador que 
estiver com qualquer problema para ter acesso à plataforma Gov.br, 
poderá conversar diretamente com um atendente, enviar sua 
documentação e realizar o cadastro do seguro no sistema. 
 Os serviços estarão disponíveis a partir da segunda-feira, 4 de maio. 
O acesso ao whatsapp é feito pelo link 
https://mygib.ee/s/whatsapp.idtsine e para falar com um dos nossos 
atendentes pelo chat, os trabalhadores precisam acessar a página do IDT 
(www.idt.org.br).

 Com o incremento dos canais de comunicação por telefone e e-mail, o 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), órgão ligado à Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, realizou 67.746 atendimentos, 
entre os meses de março a abril de 2020. O resultado das últimas 
semanas, revela com maior nitidez uma tendência de estabilização, com 
um acréscimo de 6%, comparado à semana anterior, considerando as 
estratégias adotadas pelo IDT/SINE no atendimento home office.
 Destaca-se ainda que o principal canal utilizado nesse período tem 
sido o telefone, pelo qual foram contabilizados mais de 21,7 mil 
atendimentos. Os interessados podem ligar para o 0800 591.0363 ou para 
a Unidades – os telefones estão disponíveis no site do IDT 
(www.idt.org.br).

 De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação 
de Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, no período de 2 de 
março a 24 de abril de 2020, a rede de atendimento do IDT/SINE 
respondeu pela captação de 3.742 vagas nas empresas clientes dos 
setores essenciais, reflexo do momento difícil no enfrentamento à 
COVID-19
 Para facilitar o acesso, o IDT colocou à disposição das empresas os 
serviços prestados por meio de plataformas digitais, como o site 
www.idt.org.br, o portal gov.br/trabalho, bem como àqueles que estão 
sendo realizados remotamente, por meio de atendimento telefônico, 
sempre na intenção de melhor contribuir e atender bem às empresas 
neste momento delicado de pandemia.

 O Governo do Ceará lançou na última quarta-feira (29) a Antifake CE, 
uma agência oficial para checagem de dados e estabelecimento da 
verdade em temas ligados à administração pública estadual. O objetivo da 
plataforma online é combater de forma rápida e objetiva a propagação de 
notícias imprecisas, exageradas ou mentirosas – as chamadas fake news – 
que possam levar desinformação aos cearenses.
 A agência é formada pelas equipes técnicas e de comunicação das 
secretarias e órgãos vinculados. O grupo esclarece dúvidas, recebe 
denúncias e combate os efeitos das informações falsas com conteúdo de 
qualidade e embasamento técnico.
 A Antifake CE surge em meio ao cenário da pandemia do novo 
coronavírus, em que, se aproveitando do contexto mundial de incertezas, 
informações falsas se propagam, provocando medo na população.

Antifake CE

Para acionar a agência, o contato pode ser realizado pelo WhatsApp, 
Telegram, e-mail ou redes socias, que incluem Instagram, Facebook e 
Twitter. No site, o cidadão também terá acesso a dicas sobre como 
identificar informações falsas. Entre os procedimentos, é importante 
sempre verificar a fonte da notícia, observar a data de publicação, ler o 
texto completo e desconfiar de áudios, imagens e vídeos encaminhados 
em aplicativos de trocas de mensagens.

Serviços

Como denunciar fake news?
Pelo WhatsApp: +55 85 98439-0655
Pelo Telegram: +55 85 98956-1392
Pelo e-mail: web@imprensa.ce.gov.br
Pelas redes sociais: via direct/inbox nas contas oficiais do Governo 
(Instagram, Facebook Imprensa, Facebook e Twitter)

Como checar a veracidade de informações?
Antifake CE: https://www.ceara.gov.br/antifake

IDT divulga novos canais de atendimento ao 
trabalhador em busca do seguro-desemprego

Mais de 67,7 mil atendimentos do IDT 
entre março e abril

Março e abril respondem por mais de 3,7 mil vagas 
abertas pelo IDT
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Fonte: Sedet

 Em meio a pandemia de coronavirus, o setor de floricultura do Ceará 
está com expectativa de retomada nas vendas por meio on-line e delivery. 
O Dia das Mães, uma das datas mais importantes para todo o comércio, 
pede essa adaptação dos comerciantes.
 É o que afirma o presidente da Câmara Temática de Flores e Plantas 
Ornamentais abrigada na Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), 
Gilson Gondim. “Flores e plantas ornamentais estão entre os presentes 
preferidos para as mães, apontam pesquisas. Ainda mais no período de 
isolamento social, com o aumento da procura por presentes de apelo mais 
sentimental”, comenta o presidente da câmara.
 Com o aumento da procura, a possibilidade de desabastecimento do 
produto é descartada. De acordo com Gilson, a produção é realizada com 
três a quatro meses de antecedência e as empresas estão preparadas para 
vender exclusivamente com entrega em domicílio. “Os entregadores 
trabalham por cooperativa e são os mesmos que entregam no horário do 
almoço e jantar para os restaurantes. Portanto, não haverá problema nas 
entregas e todo o setor pós-colheita e de transporte está trabalhando 
com os cuidados necessários, como o uso de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) para evitar a contaminação do vírus nas embalagens”, 
tranquiliza.
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FGV divulga impactos da pandemia sobre o Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada da Indústria.

“Ajuda estatal não pode criar parasitas”. Confira a entrevista da 
economista Mariana Mazzucato, fundadora e diretora do Instituto 

de Inovação e Finalidade Pública da University College London. 

Confira as ações que o Governo do Ceará vem promovendo no 
combate à pandemia.
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Depois da doença, a dívida. Para enfrentar o oneroso legado da 
pandemia, governos terão de achar o caminho certo entre estímulo 

e contenção.
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