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Informações e dicas para ajudar a
superar este momento de crise:
Verifique com seus parceiros e fornecedores
como podem ser apoiados durante esse período;
Conheça a situação de seus parceiros e
fornecedores se ela pode afetar nos seus
negócios;

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

Fique por dentro das medidas
adotadas pelo Governo do
Estado do Ceará, desde que
foi decretada a situação de
Emergência em Saúde:

Monitore sua cadeia de suprimentos;

Decreto 33.510

Pontue os gargalos em sua cadeia de
suprimentos e opte por fornecimentos
alternativos;

Decreto 33.519

Contate sua seguradora sobre cobertura de
perdas, danos ou atrasos em entregas de cargas;
Estabeleça comunicação com despachantes
aduaneiros, agentes de cargas e operadores de
logística, quando se tratar de empresa
exportadora;
Conheça os desafios enfrentados pelos
importadores, distribuidores e demais parceiros
de outros países, bem como soluções
encontradas;
Elabore um plano de contingência para caso haja
interrupção de fornecimento;
Avalie e repasse novas formas de escoamento de
produção;
Busque possibilidades de automação e sua
flexibilidade produtiva.

Decreto 33.521
Decreto 33.523
Decreto 33.526
Decreto 33.530
Decreto 33.532

Ceasa-CE segue com horário de
funcionamento normal e
intensifica cuidados
A Ceasa Ceará, nos seus três
entrepostos (Maracanaú, Tianguá e
Barbalha), funciona em horário
normal neste período de pandemia.
Caminhões pipas equipados com
bomba, esguicho e uma mistura de
água com hipoclorito de sódio têm
sido utilizados na higienização do
mercado.
Fonte: Ceasa Ceará

Supermercados e estabelecimentos comerciais essenciais
A Associação Cearense de Supermercados (ACESU) informa que não há
desabastecimento de alimentos, itens de higiene pessoal e de limpeza
em geral. A entidade informa ainda sobre a dificuldade de
abastecimento dos produtos como álcool em gel e líquido, e máscaras
descartáveis. Produtos como carnes, frutas, legumes e cereais,
encontram-se nas prateleiras.
Fonte: https://acesu.com.br/novo/

Quantidade de Hipermercados e Supermercados
existentes no Ceará
Região do Planejamento
CARIRI
CENTRO SUL
GRANDE FORTALEZA
LITORAL LESTE
LITORAL NORTE
LITORAL OESTE/VALE DO CURU
MACIÇO DE BATURITÉ
SERRA DE IBIAPABA
SERTÃO CENTRAL
SERTÃO DE CANINDÉ
SERTÃO DE SOBRAL
SERTÃO DOS CRATEÚS
SERTÃO DOS INHAMUNS
VALE DO JAGUARIBE
Total de Estabelecimentos

Fonte: RAIS 2018. Elaborado pela Secretaria Executiva da Indústria.

Hipermercados
38
7
105
4
6
1
4
2
8
13
15
4
1
5
213

Supermercados
57
22
340
9
5
22
15
11
22
7
10
14
4
32
570

Sincofarma explica falta de álcool em gel no mercado
A falta de matéria prima para a fabricação do álcool em gel explica a
ausência do produto nas farmácias e supermercados. É o que relata o
presidente do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos
Farmacêuticos do Estado do Ceará (SINCOFARMA), Antônio Félix. De
acordo com ele, esse também é o motivo pelo qual o produto chega
caro às farmácias. Em situação similar, as máscaras também não
estão chegando nas prateleiras do varejo. Outros produtos como,
vitamina C, Dipirona, parecetamol, etc também encontram-se em
falta no mercado. Desde o último dia 16, o Procon Fortaleza realiza
fiscalização em estabelecimentos que fabricam ou vendem produtos
como álcool em gel, lugas e máscaras. A medida pretende combater o
aumento abusivo de preços para o consumidor.
Fabricação de produtos farmoquímicos e
farmacêuticos existentes no Ceará
Município

Qtde de Estabelecimentos

Qtde de Vínculos Ativos

Aquiraz

1

798

Barbalha

3

1295

Crato

1

5

Eusébio

4

729

Fortaleza

5

151

Juazeiro do Norte

1

2

TOTAL

15

2980

Fonte: RAIS 2018. Elaborado pela Secretaria Executiva da Indústria.

Governo anuncia pacote de medidas econômicas para
auxílio a empresas e manutenção de empregos

Adagri mantém serviços de inspeção de cargas no Ceará
O transporte de cargas no Ceará não está entre as vedações previstas
no decretos estaduais que trazem uma série de medidas para conter o
avanço da pandemia no estado. Foi estabelecida uma Linha Verde de
Logística e Distribuição do Estado, áreas situadas nas rodovias
estaduais e federais do território cearense onde está permitido todo
comércio necessários a viabilizar o transporte de carga destinado ao
abastecimento da população.
“O transporte de cargas não pode parar. É considerado um serviço
essencial até porque a população não pode sofrer com
desabastecimento de alimentos e bebidas”, ressaltou a presidente da
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, autarquia
vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho
(Sedet), Vilma Freire.

Portal do Produtor
Com o objetivo de facilitar o acesso do produtor aos serviços
prestados pela Adagri, eliminando a necessidade do produtor se
dirigir ao escritório da Autarquia, foi lançado o Portal do Produtor
para os serviços de Emissão de GTA, Ficha Sanitária, entre outros.
Os interessados devem realizar o cadastro clicando AQUI.

MAIS NOTÍCIAS
clique e acesse:

Portaria Nº 116 do MAPA dispõe sobre serviços, atividades e
produtos considerados essenciais para o abastecimento durante a
pandemia.

Medida Provisória 927 disponibiliza medidas trabalhistas durante a
pandemia.
Apex-Brasil publica informações para empresários como Modelo de
Ação para Gestão de Crise.

FIEC divulga comunicado para empresários cearenses.
Receita Federal divulga serviços online.
Sebrae disponibiliza cursos online e dicas para o empreendedor
superar a crise do coronavírus.
BNDES expande oferta de capital de giro para pequenas empresas.
Caixa Econômica anuncia novas medidas de estímulo à economia
brasileira.
BNB prorroga financiamentos e anuncia novos créditos.
Banco do Brasil divulga medidas adotadas no período de pandemia.
Sincofarma lança comunicado às drogarias do Estado do Ceará.

