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Plano de Retomada Responsável: 
Atividade Econômica do Ceará chega 

a 95% de funcionamento esta semana
 De acordo com o decreto 33.684, 
publicado no Diário Oficial do Estado no dia 
18 de julho, Fortaleza e outros municípios 
cearenses avançaram de fases do Plano de 
Retomada Responsável das Atividades 
Econômicas e Comportamentais.  Isso porque 
os indicadores de saúde melhoraram ou se 
mantiveram estáveis. Esta semana, o 
funcionamento das atividades econômicas 
do Estado do Ceará chegou a 95%, o que 
significa mais empregos sendo retomados 
em diversas cadeias.
 Fortaleza é o único município que se 
encontra na fase 4 do Plano que permite 
alimentação fora do lar no horário de 06h às 
23h (barracas de praia: 09h às 16h).  Na 
Capital também ficam liberadas as atividades 
de cine “drive in” e a produção artística e 
cultural sem público. Permanecem vedados o 
funcionamento de bares e as aulas 
presenciais em universidades e nas escolas 
da rede de ensino público e privado do 
Estado (exceto aulas práticas e laboratoriais 
de concludentes de graduação e 
pós-graduação). Também ficam fechados 
cinemas, academias, clubes e 
estabelecimentos similares; a realização de 
eventos, espetáculos e transporte aquaviário 
para passeios turísticos.
 O restante dos municípios da Região de 
Saúde de Fortaleza avançou para a Fase 03. 
Os municípios das Regiões de Saúde Norte, 
Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe se 
encontram na Fase 01 do Plano. A Região de 
Saúde do Cariri está na Fase de Transição, 
com exceção das cidades de Crato, Juazeiro 
do Norte, Barbalha, Iguatu e Brejo Santo, que 
ainda estão em Isolamento Social Rígido.

Fonte: Sedet

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

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.

Clique aqui para ver as tabelas explicativas no documento produzido pelo 
Ministério Público do Estado do Ceará.

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/04/01/acesse-os-decretos-estaduais-publicados-durante-a-pandemia/
https://integrasus.saude.ce.gov.br/
http://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/wp-content/uploads/sites/15/2020/07/CAOCIDADANIA-Tabela-explicativa-do-decreto-33.684-de-18-de-julho-de-2020.pdf


Governo do Ceará realiza mais uma live tira dúvidas sobre 
o Plano de Retomada Responsável das Atividades 

Econômicas e Comportamentais
 Um dia após a publicação do Decreto 33.684, o Governo do Estado do 
Ceará promoveu mais uma live nas suas redes sociais para tirar dúvidas da 
população em relação ao avanço do Plano de Retomada. O secretário 
executivo de Planejamento e Orçamento da Seplag, Flávio Ataliba, 
respondeu aos questionamentos dos internautas. 

Clique na imagem para assistir a live na íntegra.

 Após encerrar mais uma reunião com o Comitê Científico que avalia e 
define as medidas adotadas nos decretos estaduais relativos à pandemia, o 
governador Camilo Santana, ao lado do prefeito de Fortaleza, Roberto 
Cláudio, anunciou na sexta-feira (17) as novas diretrizes sobre as etapas do 
Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e 
Comportamentais nas macrorregiões de saúde cearenses, que passaram a 
valer na segunda-feira (20). Pelos indicadores apresentados, a Capital e as 
macrorregiões de Fortaleza e Norte avançam mais uma fase.
 “Diante dos números, os municípios da macrorregião de Fortaleza 
passam para a fase 3 e a Capital para a fase 4. A Macrorregião Norte, por 
seus indicadores continuarem em queda, passa para a fase 1”, comunicou 
Camilo. Em Fortaleza, algumas atividades continuarão sem autorização 
para funcionamento. São elas: escolas e universidades para aulas 
presenciais; academias; cinemas; bares e eventos. 
 Os municípios das macrorregiões de saúde do Litoral Leste/Jaguaribe 
e do Cariri permanecem nas fases atuais por conta dos indicadores 
recentes, explica o governador. “Estamos tratando de forma regionalizada 
e a preocupação hoje é bem maior no interior do Estado, principalmente na 
macrorregião Sul, que vai continuar na fase de transição, mantendo 
Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Brejo Santo e Iguatu em isolamento 
rígido. As regiões do Litoral Leste/Jaguaribe e Sertão Central, por uma 
questão de precaução por conta de um leve aumento (de casos) nesta 
semana, vão permanecer por orientação do Comitê na fase 1”, informou.

Leia a reportagem completa clicando aqui. 
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Fonte: Governo do Ceará

 O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), órgão 
vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), atualizou o mapa 
contendo a classificação dos municípios quanto as fases do plano de 
retomada da economia cearense, com base no Decreto Estadual n0. 33.684, 
publicado no Diário Oficial do dia 18/07/2020.
 O citado mapa foi elaborado pelos Analistas de Políticas Públicas 
Cleyber Nascimento de Medeiros e Alexsandre Lira Cavalcante, baseando-se 
em informações constantes no mencionado decreto, o qual renovou às 
ações de isolamento social e de regionalização como políticas públicas de 
enfrentamento da pandemia da Covid-19.
 Os municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo e 
Iguatu continuam em isolamento social rígido, com restrição na liberação de 
atividades, visando reduzir o ritmo de contágio da Covid-19. Também houve 
a recomendação que os demais municípios integrantes da Região de Saúde 
do Cariri adotem medidas de isolamento social mais restritivas. São ao todo 
40 municípios que podem ter seus nomes consultados no mapa gerado pelo 
Ipece.
 A capital cearense avançou para a Fase 4 do Plano de Retomada 
enquanto que os demais 43 municípios da Região de Saúde de Fortaleza 
passaram para a Fase 3, sendo eles: Acarape, Amontada, Apuiarés, Aquiraz, 
Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Beberibe, Capistrano, Cascavel, 
Caucaia, Chorozinho, Eusébio, General Sampaio, Guaiúba, Guaramiranga, 
Horizonte, Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Itapiúna, Maracanaú, Maranguape, 
Miraíma, Mulungu, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palmácia, Paracuru, 
Paraipaba, Pentecoste, Pindoretama, Redenção, São Gonçalo do Amarante, 
São Luís do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Umirim e Uruburetama.

 A partir desta segunda-feira (20), Fortaleza avançou para a Fase 4 do 
Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e 
Comportamentais. Dois novos protocolos de abertura passam a valer com 
o avanço de fase na Capital: Agências de Viagens e Turismo e o Serviço de 
Transporte Turístico. O Teleatendimento da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) continua com serviço de 
para quem quer tirar dúvidas sobre os dois novos protocolos do Plano.
 O Teleatendimento da Sedet funciona através do e-mail: 
duvidasprotocolos@sedet.ce.gov.br ou nas 12 linhas telefônicas 
disponibilizadas. Os contatos estão divididos em quatro grupos de cadeias 
econômicas e funciona em dias úteis das 8h às 12h e das 13h às 17h.
 Dúvidas sobre o Protocolo Geral podem ser atendidas em qualquer 
uma das 12 linhas telefônicas.

Para acessar os Protocolos de Reabertura clique aqui.

Mapa apresenta classificação atual dos municípios no 
plano de retomada da economia segundo o decreto 

estadual nº. 33.684, de 18/07/2020

Leia a matéria completa clicando aqui.

Fonte: Ipece

Capital avança para fase 4 do plano de retomada da 
economia, com restrições; 5 cidades permanecem em 

isolamento rígido
Cinco atividades que estavam previstas para a fase 4 não 

retornam neste momento em Fortaleza. Contudo, o governador 
informou que equipes do Estado e da Prefeitura já iniciaram 

reuniões para definir prazos e protocolos para a volta

Teleatendimento da Sedet tira dúvidas sobre Protocolos 
de Abertura da Fase 4 do Plano de Retomada 

da Economia

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/07/18/capital-avanca-para-fase-4-do-plano-de-retomada-da-economia-com-restricoes-5-cidades-permanecem-em-isolamento-rigido/
https://www.youtube.com/watch?v=mLPR_VbW86E&t=4s
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/07/20/mapa-apresenta-classificacao-atual-dos-municipios-no-plano-de-retomada-da-economia-segundo-o-decreto-estadual-no-33-684-de-18-07-2020/
https://www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/


Números da Jucec refletem os impactos positivos da 
reabertura das atividades econômicas do Estado

 Os dados de novas empresas e demais serviços relacionados ao 
registro empresarial realizados na Junta Comercial do Estado do Ceará 
(JUCEC), autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, mostram cenário positivo diante das ações de retomada das 
atividades econômicas. O balanço feito pela Jucec é dos últimos 4 meses e 
evidencia bons resultados no mês de junho, período em que foi dado início 
ao plano de retomada responsável de abertura das atividades econômicas 
e comportamentais do Estado. 
 Na maioria dos indicadores, o mês de junho representa um salto em 
relação aos três meses anteriores de 2020, apontando para uma 
recuperação que se desdobra aos poucos nas atividades do setor público. 
Vale ressaltar que alguns serviços, em determinados meses,  chegaram a 
ultrapassar os valores obtidos em 2019, como ocorreu com a emissão de 
certidões específicas em junho deste ano que obteve aumento de 2,89%. 
No comparativo com o ano passado, o mês de março registrou aumento nos 
serviços de abertura de empresas (29,5%), livros (20,2%), certidões 
(4,19%) e análises (44,01%).

 Foram necessárias somente 24h para que o Porto do Pecém 
conquistasse um novo recorde na operação de embarque das placas de aço 
produzidas pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), instalada na ZPE 
Ceará (Zona de Processamento de Exportação do Ceará) – empresa 
subsidiária do Complexo do Pecém. No último sábado (18) foram 
carregadas 34.169,82 toneladas de placas de aço. Esse é o maior volume 
desse tipo de carga já embarcado em exatas 24h de operação.
 “Estamos extremamente entusiasmados com o resultado dessa 
operação. Nosso time operacional fez novamente a diferença junto aos 
nossos equipamentos, que estão entre os mais modernos equipamentos 
portuários do Ceará. Ou seja, já são quase quatro anos acumulados de 
experiência no embarque de placas de aço. Todo esse tempo nos credencia 
a sermos hoje referência brasileira nesse tipo de operação”, afirma Waldir 
Sampaio – Diretor Executivo de Operações do Complexo do Pecém.
 O ápice da operação ocorreu entre 12h e 18h do sábado passado, 
quando foram embarcadas 467 placas de aço. A operação foi executada por 
duas prestadoras de serviços operacionais (PSO´s) do Porto do Pecém: 
Tecer Terminais (815 placas embarcadas) e Unilink Transportes Integrados 
(759 placas embarcadas).

 A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) estabeleceu 
medidas fitossanitárias obrigatórias, visando a prevenção e o controle da 
praga bicudo-do-algodoeiro e critérios para o cultivo de algodão no estado 
do Ceará. Como parte dessas medidas, foi publicada a Portaria n° 
022/2020, que regulamenta o processo.
 Através da parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e o Instituto Federal do Ceará (IFCE), há dois anos, 
o Governo do Ceará lançou o Programa de Implantação da Cultura do 
Algodão no Ceará. Atualmente o Programa é coordenado pela Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e conta com a atuação da 
Adagri.
 A Agência é autoridade fitossanitária responsável pelas fiscalizações 
que envolve a prevenção e o controle do bicudo-do-algodoeiro, praga que 
pode causar grandes perdas na produção, devendo assim ser prioridade no 
planejamento do controle integrado de pragas na lavoura.
 Segundo a presidente da Adagri, Vilma Freire, para o sucesso da 
revitalização da cultura do algodão no estado do Ceará é fundamental o 
produtor executar as medidas legais. Isso minimizará a disseminação da 
praga na cultura e consequentemente a redução das perdas de produção, 
tornando esta uma atividade atrativa e rentável para o produtor cearense”, 
destaca.

Fonte: Sedet

Porto do Pecém bate novo recorde com embarque 
de placas de aço

Fonte: Jucec

Fonte: Complexo do Pecém

Em um único dia foram embarcadas mais de 34 mil toneladas da 
carga, resultado nunca antes conquistado no histórico de 

operações do terminal cearense

Adagri implanta medidas fitossanitárias para cultivo de 
algodão no Ceará

Leia a reportagem completa clicando aqui.

Leia a reportagem completa clicando aqui. 

Leia a reportagem completa clicando aqui. 

https://www.jucec.ce.gov.br/2020/07/22/numeros-da-jucec-refletem-os-impactos-positivos-da-reabertura-das-atividades-economicas-do-estado/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/07/21/porto-do-pecem-bate-novo-recorde-com-embarque-de-placas-de-aco/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/07/21/adagri-implanta-medidas-fitossanitarias-para-cultivo-de-algodao-no-ceara/


 Diante da grande procura por inscrições para o curso “Como Vender 
para a Administração Pública”, a Sedet, em parceria com a Seplag, EGPCE e 
o Sebrae, promove, na próxima quinta-feira (23), às 15h, uma live sobre 
Compras Governamentais – uma oportunidade para Micro e Pequenas 
Empresas.  
 A ideia é apresentar o processo de compras pelo Estado, incentivar o 
cadastro de micro e pequenos empreendedores no Portal de Compras e 
mostrar que a comercialização para o Estado pode ser uma alternativa para 
os pequenos negócios. 
 A live contará com a participação do secretário executivo do Trabalho 
e Empreendedorismo da Sedet, Kennedy Vasconcelos; do coordenador de 
Gestão de Compras da Seplag, Valdir Augusto da Silva; e da advogada, 
consultora e instrutora do Sebrae, Sáskya Gurgel. Para assistir, basta 
acessar o canal da Sedet no Youtube. (youtube.com/sedetceara). Participe!

Fonte: IDT

 “Os impactos da pandemia no mercado de trabalho no Ceará” será o 
tema da live que ocorrerá nesta quarta-feira, 22 de julho, às 15h, 
promovida pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. A transmissão 
ocorrerá pelo Instagram do Instituto (@idtsine) e contará com a 
apresentação do analista do mercado de trabalho, Erle Mesquita, e do 
assessor da Presidência, Antenor Tenório. Na ocasião, serão apresentados 
os resultados da pesquisa “Os trabalhadores e o Sistema Público de 
Emprego em meio à crise pandêmica no Ceará”, dentre outros assuntos.

Apoio em tempo de pandemia: trabalhadores buscam o 
atendimento do IDT/SINE

Compras Governamentais – uma oportunidade para 
Micro e Pequenas Empresas será tema de live 

promovida pela Sedet

 Entre 2 de março e 10 de julho, 146.069 trabalhadores foram 
atendidos pelo IDT/SINE, seja presencialmente ou ainda por meio dos 
canais remotos disponibilizados pelo órgão para a população, em função 
da pandemia do novo coronavírus. Os dados são da Base de Gestão da 
Intermediação de Mão de Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), que 
somados aos indicadores internos do órgão demonstram uma estabilidade 
na procura do trabalhador pelos serviços.
 Com o avanço do plano de retomada das atividades econômicas no 
estado, dez unidades do IDT/SINE no Ceará reabriram as portas. Em 
Fortaleza, os trabalhadores podem agendar seu atendimento para as 
Unidades do Centro e Papicu. No interior do estado, as unidades reabertas 
para ofertar os serviços são as de Pecém, Eusébio, Maracanaú, Horizonte, 
Itapipoca, Aracati, Limoeiro do Norte e Crateús. Para garantir um 
atendimento seguro, as unidades prosseguem com as medidas 
elementares de prevenção à disseminação do vírus, como, a aferição da 
temperatura ao adentrar nos postos, recomendação para o uso de 
máscaras e distanciamento mínimo entre as cabines e os usuários.
 Os trabalhadores que precisarem dos serviços de 
seguro-desemprego, cadastro ou encaminhamento para o mercado de 
trabalho, devem ficar atentos ao sistema de agendamento, disponível em 
www.idt.org.br. Além do atendimento presencial agendado, o trabalhador 
pode ainda acessar os serviços pelos canais digitais que o órgão mantém 
ativos. Quem busca dar entrada no seguro-desemprego, por exemplo, 
pode acessar o serviço pelo chat no portal ou entrar em contato com o 
suporte de atendimento através do e-mail sd.ce@idt.org.br.

Em cenário de pandemia, mais de nove mil vagas de 
emprego são captadas pelo IDT/SINE

 De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação 
de Mão de Obra, do Ministério da Economia, no período de 2 de março a 10 
de julho, 9.431 vagas de emprego foram captadas pela rede de 
atendimento do IDT/SINE, que continua com parte de suas unidades 
fechadas em cumprimento às medidas contra a disseminação do 
coronavirus. Com o avanço das liberações das atividades econômicas no 
estado, dez unidades retomaram o atendimento, possibilitando aos 
trabalhadores e empregadores o retorno do acesso aos serviços 
presenciais. Para tanto, o órgão implantou protocolos de segurança 
preventivos contra o contágio. Além do atendimento nas unidades, o 
IDT/SINE mantém ativos seus canais de trabalho remoto para garantir a 
permanência dos serviços à população. Os empregadores que desejam 
divulgar oportunidades de emprego podem acessar o serviço por meio 
dos telefones das unidades ou ainda pelas plataformas digitais, como os 
portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho.
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IDT realiza live para debater o mercado de trabalho
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MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Parques do Cocó e Botânico retornam parcialmente e somente
 para atividades individuais.

Governo do Ceará distribui 1,9 milhão de máscaras para 
profissionais da saúde. 

Famílias cearenses começam a receber kits de máscaras de tecido.

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial lança edital para 
selecionar projetos de apoio à transformação digital do setor 

produtivo para micro, pequenas e médias empresas do Nordeste.

https://www.ceara.gov.br/2020/07/21/governo-do-ceara-distribui-19-milhao-de-mascaras-para-profissionais-da-saude/
https://www.ceara.gov.br/2020/07/21/familias-cearenses-comecam-a-receber-kits-de-mascaras-de-tecido/
https://www.ceara.gov.br/2020/07/20/parques-do-coco-e-botanico-retornam-as-atividades-somente-para-atividades-individuais/
https://digitalbr.abdi.com.br/media/7/shFmEEFByB4l3hDcLIthdwPomJCQF9QzEQ2WyQpE.pdf
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