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Empresas e instituições tomam 
iniciativas solidárias para ajudar 

comunidades durante a pandemia

 Em meio a situações de crise 
sanitária e econômica, como a que está 
sendo vivenciada atualmente em 
decorrência do novo coronavírus, 
muitas pessoas, empresas ou 
instituições adotam ações propositivas 
para tentar enfrentar as adversidades 
com mais coesão social e solidariedade.
 Nesse momento difícil, convém 
destacar iniciativas espontâneas do 
segmento empresarial no sentido de 
colaborar com a não expansão do vírus 
ou auxiliar famílias e comunidades no 
entorno de suas instalações – ou até de 
outras regiões. São empresas de 
setores diversos que compreendem a 
gravidade da situação e estão agindo 
de maneira proativa.
 No segmento de turismo, um dos 
mais afetados, há iniciativas como a do 
Beach Park, que já doou 30 toneladas 
de alimentos para famílias que residem 
próximo às suas instalações e trabalha 
para arrecadar outras 20 toneladas 
com o intuito de ampliar seu raio de 
ação solidária. Iniciativa parecida parte 
da agroindústria Betânia, que está 
doando 250 toneladas de produtos 
lácteos.

Fonte: Sedet

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.

https://integrasus.saude.ce.gov.br/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/04/01/acesse-os-decretos-estaduais-publicados-durante-a-pandemia/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/05/19/empresas-e-instituicoes-tomam-iniciativas-solidarias-para-ajudar-comunidades-durante-a-pandemia/
https://www.sedet.ce.gov.br/
https://www.adagri.ce.gov.br/
https://www.adece.ce.gov.br/
https://www.codece.ce.gov.br/
http://www.complexodopecem.com.br/
https://www.jucec.ce.gov.br/
https://www.zpeceara.ce.gov.br/
http://www.idt.org.br/


Comércio de vestuário e acessórios lidera número de 
novos Microempreendedores Individuais

Conheça o portal Fique No Lar

 A atividade Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
teve destaque, nos meses de março e abril de 2020, no número de  
Microempreendedores Individuais (MEI), com 665 novos negócios 
registrados. O levantamento do número de aberturas e fechamentos de 
MEIs, tomando por base as atividades principais, realizado pela Junta 
Comercial do Estado do Ceará (JUCEC), Autarquia vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, constatou que a atividade segue 
à frente pelo segundo ano consecutivo, em 2019 foram contabilizadas 786 
aberturas no mesmo período. 
 No ranking de abertura de MEIs por atividade, o serviço de 
Cabeleireiros, manicure e pedicure, que registrou no segundo bimestre 
deste ano 572 novos negócios, permanece em segundo lugar no 
levantamento realizado. No balanço, foram listadas as cinco atividades 
que mais registraram empresas em 2020, no comparativo aos mesmos 
meses de 2019. 

Confira a matéria completa sobre o assunto clicando aqui.

 O Porto do Pecém atingiu no último fim de semana uma marca 
histórica: 10 milhões de toneladas de placas de aço embarcadas, desde 
2016, para outros países e outros estados do Brasil. As placas são 
produzidas pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). E no último 
domingo (17), o navio MV Menomonee, atracado no berço 7 do Terminal de 
Múltiplas Utilidades (TMUT), finalizou, após cinco dias de operação, o 
embarque de 2.338 placas – o equivalente a 48.708 toneladas.
 Antes do embarque das placas de aço em direção aos Estados Unidos, 
iniciado no dia 13 de maio, o terminal cearense contabilizava o total de 
9.966.985 de toneladas movimentadas a partir da produção da CSP. Com 
essa última operação, atingiu se a marca de 10.015.593 de toneladas de 
placas de aço embarcadas, através do Porto do Pecém, entre agosto de 
2016 e maio de 2020.

Movimentação Anual de Placas de Aço
2016 - 602.195t
2017 - 2.621.423t
2018 - 2.969.807t
2019 - 2.795.934t
2020 – 1.026.234t (até 17/05/2020)
Total Geral: 10.015.593 (até 17/05/2020)

Até hoje o aço da CSP embarcado no Porto do Pecém já desembarcou em 
portos dos Estados Unidos; Turquia; Coréia do Sul; Brasil; Polônia; Itália; 
Canadá; Tailândia; México; Alemanha; Reino Unido; Bélgica; China; 
Indonésia, França; Espanha; Taiwan; Marrocos; Romênia; Croácia; e 
Argentina.

Destinos das Placas de Aço
Estados Unidos (41,4%)
Turquia (12,8%)
Coréia do Sul (9,1%)
Brasil (8,5%)
Polônia (5,1%)
Outros países (23,1%)

 A Zona de Processamento de Exportação do Ceará – ZPE Ceará, 
empresa subsidiária do Complexo do Pecém, agora faz parte da World 
Freezones Organization – WFZO (Organização Mundial de Zonas Francas) 
como membro votante, categoria dedicada à zonas francas reconhecidas 
pelo governo ou Associações de Zonas Francas.
 A ZPE cearense, com a filiação, passa a ter acesso à toda gama de 
serviços ofertados pela organização, além de direito a voto durante a 
Assembléia Geral que acontece anualmente na Conferência e Exposição 
Anual Internacional.
 A WFZO organiza regularmente eventos com o objetivo de promover 
networking, a troca de experiências entre os participantes. Atualmente, a 
WFZO conta com 610 membros, entre Zonas francas, Associações, 
Ministérios, Autoridades Aduaneiras, Câmaras de Comércios.

 Faça suas compras sem sair de casa. Os serviços essenciais 
continuam funcionando. Acesse a plataforma ‘Fique no Lar’ e saiba quais 
negócios em operação estão mais próximos de você. Ao utilizar a 
plataforma você se protege e ainda ajuda a reduzir os impactos 
econômicos causados pela Covid-19. 

Acesse clicando aqui.

Porto do Pecém atinge a marca de 10 milhões de 
toneladas de placas de aço movimentadas

ZPE Ceará agora faz parte de Organização Mundial de 
Zonas Francas

Fonte: Jucec

Fonte: Complexo do Pecém

Fonte: Complexo do Pecém

665 novas empresas no setor de 
comércio verejista de artigos de 
vestuário e acessórios e março e abril.

572 novas empresas, em março e 
abril, na atividade cabeleleiros, 

manicure e pedicure.

Fonte: Sedet

Os serviços essenciais continuam 
funcionando com as devidas precauções. 
Acesse o portal e saiba quais negócios em 
operação estão mais próximos de você:

 No próximo dia 1º de junho o Governo do Ceará, através da Agência 
de Defesa Agropecuária do Ceara (Adagri), inicia mais uma etapa da 
Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa. A previsão é que até o dia 30 
de junho, data que se encerra a campanha, sejam vacinados cerca de 2,6 
milhões de bovinos e 1,4 mil de bubalinos no Ceará. 
 A presidente da Adagri, Vilma Freire, reforça que a declaração de 
vacinação deve ser feita prioritariamente da própria casa do criador, 
através do PORTAL DO PRODUTOR, sem a necessidade de ir ao escritório 
da Adagri ou Ematerce, respeitando o isolamento social. “Todas as 
informações estão disponíveis no site da agência www.adagri.ce.gov.br. Os 
escritórios da Agência estão funcionando em regime de plantão”, 
acrescentou a presidente.
 O objetivo da campanha 2020 é ampliar o índice de vacinação de 
90,8% atingido na segunda etapa da campanha em novembro de 2019.

 A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará lançou mais 
um vídeo em seu canal do YouTube. O vídeo mostra como é simples fazer 
o cadastro no Portal do Produtor. Após preencher um breve cadastro 
online, o produtor recebe uma senha enviada por e-mail. Feito isso, ele 
poderá acessar a plataforma. No Portal do Produtor é possível solicitar 
emissão de GTA, fazer o ajuste de rebanho, declarar vacina e solicitar 
relatórios. 

Acesse o canal da Adagri no YouTube clicando aqui.

Vacinação contra Febre Aftosa se inicia dia 1º de junho

Adagri disponibiliza mais um vídeo no YouTube e ensina 
como acessar o Portal do Produtor

Leia a matéria completa clicando aqui.

Fonte: Adagri

Fonte: Adagri

https://www.jucec.ce.gov.br/2020/05/19/comercio-de-vestuario-e-acessorios-lidera-numero-de-novos-microempreendedores-individuais/
hhttp://www.fiquenolar.ifce.edu.br/#/
http://www.fiquenolar.ifce.edu.br/#/
http://www.fiquenolar.ifce.edu.br/#/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/05/19/vacinacao-contra-febre-aftosa-se-inicia-dia-1o-de-junho/
https://www.youtube.com/watch?v=Js7yLgY_BAc


Atendimento remoto do IDT/SINE registra mais de 
80 mil acessos

4 mil vagas são captadas pelo IDT/SINE entre 
março e maio 

 O IDT/SINE registrou 80.243 trabalhadores atendidos, no período de 
2 de março a 8 de maio, mesmo com o atendimento presencial paralisado 
em função das medidas de isolamento social, decretadas pelo Governo 
para conter a propagação da Covid-19 no Estado. O resultado das últimas 
semanas, revela um acréscimo de 15% dos indicadores previstos para o 
período. Os números são resultado do atendimento remoto, 
implementado pelo órgão desde o início do controle da pandemia, onde os 
trabalhadores passaram a acessar os serviços por meio dos canais de 
comunicação disponibilizados pelas equipes de atendimento, que seguem 
trabalhando em 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 as Unidades – os 
telefones estão disponíveis no site do IDT. 

 No período de 2 de março a 8 de maio, a rede de atendimento do 
IDT/SINE captou 4.801 vagas nas empresas clientes dos setores 
essenciais. As informações são da Base de Gestão da Intermediação de 
Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, e refletem os resultados 
do atendimento remoto que o IDT colocou à disposição das empresas, por 
meio de plataformas digitais, como o site www.idt.org.br, o portal 
gov.br/trabalho, afora outros serviços que estão sendo realizados 
vitualmente, por meio de atendimento telefônico em home office. 
 “Estamos nos empenhando em oferecer uma intermediação de mão 
de obra eficaz para o empregador e para o trabalhador que busca uma 
oportunidade de colocação no mercado nesse momento difícil de 
enfrentamento à Covid-19”, enaltece Gilvan Mendes, presidente do 
IDT/SINE. De acordo com o órgão, parcelas importantes das empresas 
suspenderam os seus processos seletivos, indisponibilizando as vagas 
antes ofertadas. Tal situação teve impacto direto nos resultados 
registrados até o dia 8 de maio.

Fonte: IDT

 Nessa quinta-feira, 21 de maio, às 15h, o Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho estará realizando sua segunda live com o 
tema: “COMO SE PREPARAR PARA O MERCADO DE TRABALHO - 
Preparando-se para conseguir um emprego em tempos de isolamento 
social”. A transmissão ocorrerá pelo Instagram do Instituto @idtsine.
 A iniciativa visa orientar e esclarecer os trabalhadores e demais 
seguidores sobre os temas relacionados aos serviços prestados pelo IDT, 
principalmente aqueles ligados à intermediação de mão de obra, ao 
seguro-desemprego, ao trabalhador autônomo, a pessoa com deficiência 
e ao jovem aprendiz, sem nos furtar a debater outros temas de relevância 
para a sociedade.
 Elas acontecerão sempre às quintas-feiras, no mesmo horário (15h).

IDT realiza lives para orientar trabalhadores

Fonte: IDT
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Fonte: IDT

http://www.idt.org.br/
https://www.instagram.com/idtsine/


Com 90 pessoas presas em abril, Ceará registra redução em furtos 
a comércios.

Senado aprova ampliação do Auxilio Emergencial para 
adolescentes grávidas, agricultores e caminhoneiros.

PNAD: entre janeiro a março, desemprego mantém a média de 
períodos anteriores no Ceará.

MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Governo prolonga medidas econômicas adotadas para reduzir 
impactos da Covid-19.

https://www.ceara.gov.br/2020/05/15/com-90-pessoas-presas-em-abril-ceara-registra-reducao-em-furtos-a-comercios/
https://www.ceara.gov.br/2020/05/14/governo-prolonga-medidas-economicas-adotadas-para-reduzir-impactos-da-covid-19/
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/senadores-aprovam-ampliacao-do-auxilio-emergencial-que-atendera-agricultores-taxistas-e-caminhoneiros
https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/IBGE_UF_1TRI_2020-19-20.pdf
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