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Sedet fecha parceria com Instituto 
Iracema Digital para impulsionar 

Plataforma Revive Negócios

 Um ponto de encontro para ideias e 
soluções. Foi com esse objetivo que o Instituto 
Iracema Digital criou o Revive, uma plataforma 
impulsionadora de soluções e negócios por 
intermédio da integração Academia, Governo, 
Sociedade. Inicialmente, a plataforma foi 
idealizada para apoiar ações e projetos no 
enfrentamento da Covid-19. Agora, com a 
parceria do Governo do Estado do Ceará,  por 
meio da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet) e com a 
Fundação de Ciência, Tecnologia e inovação de 
Fortaleza (CITINOVA), a plataforma será  
expandida para uma solução focada no 
impulsionamento de novos negócios. 
 O Revive Negócios impulsionará novas 
ideias de cientistas, empreendedores, 
empresas e startups que gerem renda para os 
cearenses. A parceria tem apoio tecnológico do 
Programa de Pós-graduação em Ciência da 
Computação (PPGCC) do Instituto Federal do 
Ceará (IFCE).
 O objetivo é integrar o maior número 
possível de soluções tecnológicas públicas e 
privadas, de formas variadas (protótipos, 
produtos, processos metodológicos, etc.), em 
diversas áreas: saúde, economia, educação, 
comunicação, tecnologia, etc. Com isso, dar 
maior visibilidade às ideias e soluções, 
colaborando na promoção de melhorias 
tecnológicas e econômicas e no 
desenvolvimento social e econômico do Estado 
Ceará.

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://www.sedet.ce.gov.br/2020/04/01/acesse-os-decretos-estaduais-publicados-durante-a-pandemia/
https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores/indicadores-coronavirus
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/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/06/15/sedet-fecha-parceria-com-instituto-iracema-digital-para-impulsionar-plataforma-revive-negocios/


Plataforma que reúne linhas de crédito de bancos registra 
mais de mil acessos em uma semana no ar

 A plataforma online lançada pelo Governo do Ceará para facilitar a 
busca de empresas por crédito junto às instituições financeiras já conta com 
mais de mil acessos no período de uma semana. Lançada na última 
quarta-feira (10), a ferramenta foi implantada pela Agência de 
Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).
 Conforme o presidente da Adece, Eduardo Neves, o número representa 
a necessidade e o interesse dos empresários na aquisição de crédito para 
reordenar seus fluxos de caixa na nova fase econômica enfrentada pela 
pandemia do novo Covid-19. “Identificamos também acessos de 
empresários vindos de 17 municípios cearenses. Nossa maior surpresa é o 
acesso por parte de outros 10 estados brasileiros”, comemora.

 O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou no último sábado 
(13) que o Governo do Ceará prorroga o Decreto que mantém Fortaleza na 
Fase 1 do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e 
Comportamentais. Camilo informou também em sua transmissão ao vivo 
nas redes sociais que a região Norte segue em regime de Isolamento Social 
Rígido, além de fazer uma série de recomendações para a Região do Cariri.

Decreto renovado
                                                                                                                                                                                  
 Camilo Santana disse que o Decreto Estadual que mantém Fortaleza 
na Fase 1 do Plano de Retomada Econômica, está prorrogado por mais sete 
dias, justificando que a decisão foi tomada baseada em dados científicos, 
após se reunir as equipes de saúde, presidentes do Tribunal de Justiça e 
Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual e Federal, além do 
prefeito Roberto Cláudio.
 O governador também pediu rigor no cumprimento das normas 
estabelecidas, exatamente para que o plano de retomada possa ser levado 
adiante, fase a fase, e lembrou que o uso de máscaras permanece 
obrigatório em todo o Estado do Ceará.
                                                                                                                                                                                 
Clique aqui para ler a reportagem completa.

Leia a reportagem completa clicando aqui.
Fonte: Adece

Atenção! Os protocolos gerais e setoriais são alterados de 
acordo com cada fase do Plano de Retomada Responsável das 

Atividades Econômicas e Comportamentais. 
Fique atento para baixar o protocolo correto para sua 

empresa no site www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/ e siga 
atentamente as exigências solicitadas.

Governo do Ceará renova isolamento social em Fortaleza 
e Região Norte segue em Isolamento Social Rígido

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui para visualizar o Decreto 33.627.

https://www.ceara.gov.br/2020/06/16/plataforma-que-reune-linhas-de-credito-de-bancos-registra-mais-de-mil-acessos-em-uma-semana-no-ar/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/06/14/governo-do-ceara-renova-isolamento-social-em-fortaleza-e-regiao-norte-segue-em-isolamento-social-rigido/
https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/04/Decreto-33.627-13-de-junho.pdf
https://www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/


No canal do YouTube da Sedet você pode rever as 
entrevistas sobre o Plano de Retomada Responsável 

das Atividades Econômicas e Comportamentais, 
assistir às reuniões do Agronegócio e acessar outros 

conteúdos. Clique aqui e se inscreva no canal! 

A Sedet também 
está no YouTube.

Acesse e se 
inscreva no canal!

Microempreendedores Individuais registram saldo 
positivo nos 5 primeiros meses do ano

 Os Microempreendedores Individuais (MEI) apresentaram saldo 
positivo no número de abertura de empresas em relação aos fechamentos, 
este ano, o que também foi observado em 2019, de acordo com os dados da 
Junta Comercial do Estado do Ceará, autarquia vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho. De janeiro a maio de 2020, foram 
registrados 27.425 Microempreendedores, enquanto que no mesmo 
período foram fechadas 7.110 empresas do tipo MEI, o que corresponde ao 
saldo de 20.315 empresas. 
 Em 2019, o resultado foi semelhante, mas menor que o percebido este 
ano. O saldo de empresas, no mesmo período verificado acima, foi de 
19.524, considerando que foram abertas 29.164 empresas MEI, de janeiro a 
maio do ano passado, e extintos 9.640 Microempreendedores Individuais.

 Na próxima segunda-feira (22), às 10 horas, a Associação dos 
Municípios do Estado do Ceará (Aprece) promoverá uma Live no YouTube 
sobre a Plataforma Fique no Lar. Foram convidados o secretário executivo 
do Trabalho e Empreendedorismo da Sedet, Kennedy Montenegro, e a 
professora do IFCE e uma das criadoras da plataforma, Carina Oliveira. A 
Live será mediada pelo presidente da Aprece e prefeito do Cedro, Nilson 
Diniz. A ideia é cadastrar donos de negócios e prestadores de serviços em 
todo o Ceará e, com isso, aproximá-los dos consumidores por meio digital.
                                                                                                                                                                    
Participe da Live e tire suas dúvidas sobre o Fique no Lar.  
Clique aqui para acessar.
                                                                                                                                                                   
Saiba mais
 
 A Plataforma Fique no Lar foi criada pelo Instituto Federal do Ceará 
(IFCE) e conta com a parceria do Governo do Estado do Ceará por meio da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). O objetivo é facilitar 
a venda de produtos e serviços com entregas  em  domicílio e assim ajudar 
principalmente os pequenos negócios. A plataforma é gratuita e está 
disponível para todo o Brasil na web e pelo aplicativo para celulares 
android. Em breve também estará disponível para sistema IOS. 

Acesse, cadastre-se e faça suas compras sem sair de casa clicando aqui!
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Live Fique no Lar

Fonte: Jucec

Fonte: Sedet

Campanha contra Febre Aftosa continua no Ceará
 A 1ª etapa da Campanha contra Febre Aftosa 2020, iniciada no último 
dia 01 de junho, continua em todo território cearense. Segundo a Agência 
de Defesa Agropecuária (Adagri), todo o rebanho deve ser vacinado até o 
próximo dia 30 de junho. Nessa etapa, a previsão é que sejam vacinados 
cerca de 2,6 milhões de bovinos e 1,4 mil de bubalinos.  
 Depois de vacinado, o produtor deve fazer a declaração, 
prioritariamente, através do Portal do Produtor, sem a necessidade de 
deslocamento a um escritório da Adagri ou Ematerce. Todas as 
informações estão disponíveis no Portal do Produtor, no site da agência 
www.adagri.ce.gov.br. Em casos excepcionais, os escritórios da Agência 
estão funcionando em regime de plantão.

Fonte: Adagri

http://www.fiquenolar.ifce.edu.br/#/
https://www.youtube.com/watch?v=4WaewX9htLg
https://www.adagri.ce.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCoWrTlgZ9nL_OBUhBzLT66Q
https://www.youtube.com/channel/UCoWrTlgZ9nL_OBUhBzLT66Q
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Sedet realiza 38° Reunião do Fórum Estadual das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

 Na última quinta-feira (11), a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet) promoveu, de forma virtual, mais uma 
reunião ordinária do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte. O encontro teve como objetivo apresentar os produtos 
resultantes das proposições de enfrentamento à crise econômica gerada 
pela pandemia da Covid-19.
 No total, foram apresentados produtos e/ou soluções referentes a 
oito proposições em reuniões anteriores. Entre elas, a criação pela Sedet e 
Adece de uma plataforma contendo informações sobre as linhas de crédito 
disponibilizadas pelos bancos.

Seguro-Desemprego no Ceará: Pedidos crescem 
64,2% em maio

 Em meio à pandemia da COVID-19, foram feitos 32.934 pedidos de 
Seguro-Desemprego, em maio, no Ceará, registrando um aumento de 
64,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado onde foram 
processados 20.058 requerimentos. As informações são do Ministério da 
Economia. O aumento dos pedidos no mês de maio segue a mesma 
tendência do mês anterior, quando o volume de solicitações foi maior do 
que em igual período de 2019, que pode estar associada, à pandemia do 
coronavírus. 
 Outro fator relevante para o aumento das solicitações do 
Seguro-Desemprego no estado, deve-se à criação de um chatbot pelo 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), com o intuito de atender 
aos trabalhadores requerentes do benefício, se apresentando como mais 
uma alternativa, além das plataformas disponibilizadas pelo governo 
federal, como o aplicativo CTPS digital e o portal www.gov.br. Indicadores 
do IDT/SINE demonstram que os acessos pelo chatbot, entre os meses de 
abril e maio, em grande medida, causaram uma diminuição de 97,5 % para 
92,6 % das solicitações feitas via web. 
 Sob o aspecto econômico, a expressividade dos números de 
habilitações ao Seguro-Desemprego em maio, injetou 78,4 milhões de reais 
na economia cearense. Os dados também são do Ministério da Economia.

 De acordo com dados da Base de Gestão da Intermediação de Mão de 
Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, e indicadores internos do 
IDT/SINE, 106.176 trabalhadores foram atendidos pelo Instituto, no 
período de 2 de março a 5 de junho. Ainda com o atendimento presencial 
paralisado, em função das medidas de isolamento social para controle da 
Covid-19 no Estado, o IDT/SINE mantém ativos canais remotos de 
comunicação para a prestação de serviços à população. 
 Além dos registros computados pela BGIMO, os números 
demonstrados correspondem aos acessos dos serviços pelos usuários do 
sistema, através dos canais de atendimento virtuais e as estratégias de 
trabalho home office desenvolvidos pelo órgão. Se comparados aos 
resultados alcançados na semana imediatamente anterior ao período 
mencionado, os números demonstram uma estabilidade na procura do 
trabalhador pelos serviços. 
 Durante o período de controle da pandemia, trabalhadores e 
empregadores puderam acessar os serviços do órgão através de e-mail, de 
aplicativos (chatbot e WhatsApp), de portais (www.idt.org.br e 
www.gov.br/pt-br/temas/trabalho-emprego) e de sua página no facebook 
e instagram. 
 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 do IDT/SINE – os telefones 
estão disponíveis em www.idt.org.br.

Desafios do profissional autônomo em tempos de 
crise é tema de live do IDT/SINE

 Dando continuidade à série de lives que abordam questões de 
interesse de trabalhadores e empregadores, o IDT/SINE realizou na última 
quinta-feira (11/6), o bate-papo online “Os Desafios de ser Autônomo em 
Tempos de Crise”.
 O encontro virtual foi transmitido pela página do Instituto no 
Instagram e reuniu Erle Mesquita, analista do mercado de trabalho, e João 
Nogueira, gestor do atendimento autônomo, num debate repleto de trocas 
de informações e interatividade com o público. Entre os vários assuntos 
pertinentes ao tema abordado, os debatedores discorreram sobre o 
contexto dos trabalhadores autônomos que representam mais de 1/4 da 
força de trabalho do estado. De acordo com Mesquita, nove em cada dez 
autônomos não contribuem com a previdência ou não possui CNPJ. 
 Para os profissionais que estão em busca de trabalho, os debatedores 
ressaltaram que o IDT/SINE mantém um serviço especializado de 
atendimento aos autônomos e que estes podem procurar o órgão para se 
cadastrar e serem intermediados a uma oportunidade. Durante o período 
de paralisação do atendimento presencial em função das medidas de 
combate ao coronavírus, esse serviço pode ser acessado por meio do site 
do Instituto.
 Prosseguindo com as informações, os debatedores chamaram a 
atenção para a gratuidade da inscrição no MEI por meio do site 
portaldoempreendedor.gov.br, esclarecendo a ocorrência de golpes em 
plataformas fakes e e-mails fraudulentos, visando obter, ilegalmente, 
informações fiscais, bancárias e cadastrais de contribuintes.
 Objetivando fomentar cada vez mais a interlocução com os usuários do 
seu sistema, o IDT/SINE dará continuidade a videoconferências semanais, 
com temas diferenciados, sempre com foco nas temáticas mais 
demandadas pelo trabalhador e pelo mercado local.

 Indicadores da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra 
(BGIMO), do Ministério da Economia, apontam para a captação de 6.260 
vagas pelas Unidades de Atendimento do IDT/SINE, no período de 2 de 
março a 5 de junho. Ainda em home office, considerando as medidas de 
enfrentamento ao Covid-19 no estado, o órgão mantém contato ativo com 
as empresas clientes, visando mitigar o quadro de dificuldades causadas 
pelos efeitos da pandemia, em que, parcelas importantes das empresas 
suspenderam os seus processos seletivos. 
 Durante esse período, o IDT colocou à disposição das empresas os 
serviços prestados por meio dos portais www.idt.org.br e 
www.gov.br/pt-br/temas/trabalho-emprego, afora outros serviços que 
estão sendo realizados remotamente, através de atendimento telefônico, 
para manter a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à 
população.

Fonte: Sedet

Fonte: IDT

Fonte: IDT

Fonte: IDT

Leia a reportagem completa clicando aqui.
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Atendimento Remoto:  IDT/SINE registra mais 
de 106 mil acessos aos serviços

Oportunidades de emprego: 6.260 vagas captadas pelo 
IDT/SINE. Os dados são do período de 

2 de março a 5 de junho
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Grupo de Inteligência da Sedet divulga análise do Mercado de 
Trabalho no Ceará.

Uma visão atuarial para o Mindset de crédito no Brasil em tempos 
de crise”. Leia o artigo completo de Francisco Rabelo.

Confira as ações de apoio do Governo do Estado 
às famílias cearenses.

MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Confira o artigo “As Crises à Flor da Pele e o Encontro de
 um Mundo 4.0”, por Francisco Rabelo e Célio Melo.

http://sistemaintranet.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Setorial-25.pdf
https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/06/Informe-Setorial-31-2.pdf
https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/06/Informe-Setorial-32.pdf
https://www.ceara.gov.br/acoes-de-apoio-as-familias-cearenses
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