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Parceria entre Governo do Ceará e 
IFCE estimula vendas online de 

pequenos negócios

 Comprar sem sair de casa. Com esse objetivo 
foi desenvolvida a ferramenta Fique no Lar, pelo 
Instituto Federal do Ceará (IFCE) de Aracati, que já 
no início recebeu o apoio do Governo do Ceará 
através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Educação Superior (Secitece). Agora, a plataforma 
ganha o apoio da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet), responsável por 
desenvolver ações para ampliação do alcance, 
divulgação e apoio aos pequenos e médios 
comerciantes, durante a quarentena.
 A ideia é estimular as vendas online, ajudar 
comerciantes e, assim, reduzir os impactos 
econômicos causados pela Covid-19. A plataforma 
funciona desde o início da pandemia e já foi 
adotada pelos estados da Bahia, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco e Pará. Já são mais de 500 
estabelecimentos cadastrados. 
 Ao acessar o endereço eletrônico 
www.fiquenolar.ifce.edu.br, a população obtém 
informações sobre os empreendimentos 
comerciais e prestadores de serviços essenciais 
em todo Estado do Ceará. O acesso e o cadastro 
para empreendedores são gratuitos.

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

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.

Leia a reportagem completa clicando aqui.

Fonte: Sedet

Sedet e Secitece apoiam uso de ferramenta 
online para reduzir impactos nas vendas 

durante a pandemia
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O Grupo de Enfrentamento Econômico recebe 
proposições do Fórum Estadual das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte

Vídeo traz depoimentos de empresários que apóiam as 
medidas de isolamento social rígido

Formalização de novas empresas no Ceará é uma das 
mais rápidas do país

 O Grupo de Enfrentamento Econômico, criado em março deste ano 
com o intuito de institucionalizar as proposições de urgência dos setores 
produtivos devido à pandemia da Covid 19, tem recebido preposições do 
Fórum Estadual das Microempresas e Empresas e Pequeno Porte Ceará. 
 Uma das proposições tratou do desenvolvimento de uma plataforma 
digital voltada para os pequenos negócios, viabilizando a compra do 
consumidor sem sair de casa. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho (Sedet) fechou parceria com IFCE para disponibilização da 
plataforma Fique no Lar, que une consumidores a pequenos 
empreendedores em meio à pandemia. 
 Em todo o país as Micro e Pequenas Empresas (MPE) são um dos 
principais motores da economia, traduzindo-se em geração de emprego e 
renda para a população. No Ceará existem 448.121 micro e pequenas 
empresas que representam 91,6% do total de empreendimentos e são 
responsáveis por 46,8% dos empregos com carteira assinada, o que revela 
a importância dos pequenos negócios. Porém o setor enfrenta um grande 
desafio diante da crise causada pelo novo Coronavírus, com retração do 
consumo, fechamento e paralisação das atividades econômicas. 

 A Jucec registrou nos meses de março e abril deste ano 10.381 
empresas do tipo jurídico Microempreendedor Individual (MEI). Dentre 
elas, o setor de mais destaque foi o de Serviço, com 6.012 novas 
empresas, seguido do Comércio, com 3.277, e a Indústria, com 1.092. 
Apesar de haver uma redução de 2,44% no número de aberturas de MEIs 
em relação ao mesmo período do ano passado, o setor de Serviço 
registrou aumento de 9,05%, dado que no segundo bimestre de 2019 
foram registradas 5.513 empresas no setor.

 Campanha voluntária foi iniciada entre colaboradores e empresas 
instaladas no Complexo do Pecém.Qualquer pessoa pode doar e participar 

da ação humanitária

Começaram a ser distribuídas as cestas básicas e kits de higiene pessoal 
arrecadados na campanha “Solidariza Pecém”, iniciada no dia 1° de maio 
entre colaboradores e empresas instaladas no Complexo do Pecém – 
composto por Área Industrial, Porto do Pecém e ZPE Ceará. A campanha 
foi construída pela área de Relações Institucionais da empresa para 
beneficiar comunidades carentes do entorno do Complexo do Pecém.
 Além das comunidades (Cumbuco, Pecém e Taíba) já atendidas pelo 
Programa de Educação Ambiental (PEA) do Porto do Pecém, outras 
comunidades do entorno do Complexo também serão beneficiadas com a 
campanha. É o caso dos moradores das comunidades “Varjota”, “Vila 
Gorete” e “Mutirão”, que concentram famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Por isso foram indicadas pelo Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante.
 As doações das cestas ou até mesmo de qualquer quantidade de 
alimentos não-perecíveis podem ser feitas, entre 09hs e 16hs, na 
recepção do prédio administrativo do Complexo do Pecém. Quem preferir 
tem ainda a opção de realizar depósito/transferência bancária. Todo o 
dinheiro arrecadado será transformado em cestas básicas. A campanha 
Solidariza Pecém seguirá com a arrecadação voluntária de alimentos e 
produtos de higiene pessoal até o fim do mês de Junho.

Mais informações: (85) 3372 1663 ou contato@complexodopecem.com.br.                   

 Empresários de diversos segmentos econômicos, apesar de todos 
estarem de alguma forma passando por dificuldades nesse período de 
isolamento social rígido, gravaram vídeo apoiando as medidas do Governo 
do Ceará. Assista clicando aqui. 

Abertura de Microempreendedores apontam para 
crescimento no setor Serviço em março e abril de 2020

 Diante da pandemia causada pelo Coronavírus, a Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) trabalha intensamente para 
ampliar e facilitar o acesso aos serviços e sistemas. Pensando nisso, a 
presidente da Adagri, Vilma Freire, decidiu gravar uma série de vídeos 
explicativos para mostrar como é simples o acesso a carta de serviços 
online. A Presidente  finaliza o primeiro vídeo lembrando que “os 
escritórios da Agência continuam abertos para serviços agendados mas, 
se puder, fique em casa.” 
Para visualizar o vídeo acesse o canal da Adagri no YouTube.

 Considerando os Decretos n.º 33.574/2020 (Decreto Estadual) e nº 
14.663/2020 (Decreto Municipal), que estabelecem uma Política de 
Isolamento Social Rígido como medida de enfrentamento à COVID – 19, a 
Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) elaborou e divulgou 
um modelo de declaração de deslocamento para assegurar e justificar a 
livre circulação e a necessidade de deslocamento dos trabalhadores dos 
setores da indústria autorizados a funcionar, que, eventualmente, sejam 
barrados em trânsito.
 O documento foi elaborado pela Gerência Jurídica da FIEC. De acordo 
com a gerente Natali Camarão, está sendo elaborado um modelo para 
trabalhadores do SESI e do SENAI, caso precisem se deslocar a trabalho.

Clique AQUI e faça o download. 

Adagri disponibiliza uma série de vídeos explicativos 
sobre como acessar a carta de serviços online

FIEC elabora modelo de declaração de deslocamento para 
ser usado por trabalhadores de setores da indústria 

autorizados a funcionar

Campanha Solidariza Pecém entrega cestas básicas

Fonte: Sedet

Fonte: Complexo do Pecém

Fonte: Sedet

Leia a reportagem completa clicando aqui.

 A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), autarquia vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, reduziu, em março 
deste ano, o tempo médio de formalização de novas empresas para três 
dias. O resultado levou o Ceará a ficar na segunda posição entre os 9 
estados que participam do Projeto Empreendedor Digital, uma parceria 
entre Sebrae Nacional e juntas comerciais com objetivo de simplificar o 
registro empresarial. O ranking, elaborado pelo Projeto, apontou o tempo 
médio de 12h para constituição automática de empresas na JUCEC, 2 dias 
para inscrição estadual emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado 
(Sefaz-CE) e 7 minutos para obtenção da inscrição municipal da Secretaria 
de Finanças de Fortaleza.    
 O bom desempenho obtido pela Jucec está associado à 
implementação do registro automático na Autarquia e à melhoria do 
sistema de liberação de inscrição estadual da Sefaz-CE, um dos requisitos 
necessários para o início das atividades da nova empresa. Em agosto do 
ano passado, a Secretaria passou a integrar completamente à Redesim.

Fonte: Jucec
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https://www.sedet.ce.gov.br/2020/05/13/o-grupo-de-enfrentamento-economico-recebe-proposicoes-do-forum-estadual-das-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte__trashed-2/
https://www.instagram.com/p/B_8LBvRnuaz/
https://www.youtube.com/watch?v=j4DjxbG-Szg
https://arquivos.sfiec.org.br/sfiec/files/files/DECLARAcaO%20COVID-19.docx
http://www.fiquenolar.ifce.edu.br/#/
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Semana inicia com mais de 700 vagas abertas

E-mail também recebe solicitações de 
seguro-desemprego

 Com a ampliação dos postos de trabalho pelos setores essenciais da 
economia, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), órgão ligado 
à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), e 
responsável pelas ações do Sistema Público de Emprego (SINE) no Ceará, 
iniciou a semana com mais de 700 vagas abertas.
 Desse total, 475 oportunidades estão na Capital, principalmente nos 
setores ligados à saúde, em ocupações como técnico de enfermagem, 
enfermeiro, fisioterapeuta, maqueiro de hospital, condutor de ambulância 
e auxiliar de limpeza. Mas também há vagas de auxiliar de linha de 
produção, para indústrias ligadas aos serviços essenciais.
 Destaca-se que as informações sobre as seleções estão disponíveis 
no site do IDT (www.idt.org.br) e nas redes sociais do Instituto. O envio do 
currículo ocorre pelo e-mail e boa parte das seleções estão acontecendo 
pelas plataformas digitais. Para participar das seleções abertas, o 
candidato cadastrado no portal Gov.br/trabalho, também pode acessar e 
verificar as vagas disponíveis de acordo com o seu perfil profissional. 

 O trabalhador que está precisando dar entrada no 
seguro-desemprego e tem problemas para ter acesso à plataforma Gov.br 
ou não deseja esperar pelo atendimento do chat, dispõem também de um 
outro canal do IDT/SINE. 
 Por meio do endereço sd.ce@idt.org.br o trabalhador poderá 
encaminhar as cópias das seguintes documentações para solicitar o 
benefício: identidade, CPF, requerimento do seguro-desemprego 
(assinado pelo trabalhador); comprovante de recebimento ou depósito do 
FGTS, Termo de rescisão de contrato/TRCT e comprovante de endereço. 
 Os documentos são recebidos pelos atendentes, que respondem para 
o e-mail do solicitante. O prazo é de dois dias úteis para resposta. 
  Este é mais um canal para facilitar o atendimento ao trabalhador, que 
também pode obter o benefício pelo Portal Gov.br/trabalho, pelo 
whatsapp - no link https://mygib.ee/s/whatsapp.idtsine e pelo chat - no 
site do IDT (www.idt.org.br).

Fonte: IDT

Fonte: IDT

Mais de 35 mil atendimentos do IDT em abril

Abril registra 2 mil vagas abertas pelo IDT

 Com atendimento dinamizado nos 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 
35.502 atendimentos, em abril de 2020. Durante a última semana do mês, 
6.216 trabalhadores foram atendidos remotamente pelo Instituto, o que 
demonstra uma tendência de estabilização dos indicadores, considerando 
as estratégias adotadas pelo órgão no atendimento home office. A 
comunicação pelo telefone destaca-se como o principal canal utilizado 
pelo trabalhador nesse período. 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).

 Informações da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra 
(BGIMO), do Ministério da Economia referentes ao mês de abril, apontam a 
rede de atendimento do IDT/SINE como responsável pela captação de 
2.000 vagas de emprego nas empresas clientes dos setores essenciais.  
Somente durante a semana de 27 a 30 de abril, 492 novas oportunidades 
foram disponibilizadas para os usuários do IDT/SINE, num cenário 
inusitado para o mercado pelas medidas de 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.
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