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Protocolos de segurança são 
atualizados semanalmente e estão 

disponíveis para download no site da 
Sedet e no portal do Governo 

 Chegamos ao mês de agosto e o Plano 
de Retomada Responsável das Atividades 
Econômicas e Comportamentais segue 
avançando com cautela e graças aos bons 
indicadores de saúde. Esta semana, de 
acordo com o Decreto 33.700, publicado no 
Diário Oficial do Estado no último sábado 
(01), a Capital segue na Fase 4 do Plano e os 
demais municípios da Região de Saúde de 
Fortaleza ingressaram na mesma fase.
 Apesar da Capital e todos os municípios 
da macrorregião de saúde de Fortaleza 
estarem na fase 4, algumas atividades 
previstas no plano permanecem vedadas. 
Aulas presenciais em escolas e 
universidades,  cinemas, eventos e shows 
que geram aglomerações. Os bares 
continuam sem previsão de retorno.

Fases 1 e 2 

 Os municípios da macrorregião Norte 
seguiu para a Fase 2, assim como a do Cariri 
que  saiu da fase de transição e foi para a 
Fase 1. Já as cidades das macrorregiões do 
Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe 
continuam na Fase 2.  
 O Grupo Técnico continua se reunindo e 
fazendo avaliações permanentes da situação 
epidemiológica. 

Clique aqui para visualizar os protocolos. 

Fonte: Sedet

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

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.

https://www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/04/01/acesse-os-decretos-estaduais-publicados-durante-a-pandemia/
https://integrasus.saude.ce.gov.br/
https://www.sedet.ce.gov.br/
https://www.adagri.ce.gov.br/
https://www.adece.ce.gov.br/
https://www.codece.ce.gov.br/
https://www.complexodopecem.com.br/
https://www.jucec.ce.gov.br/
https://www.zpeceara.ce.gov.br/
http://www.idt.org.br/


Regiões continuam avançando nas fases de retomada da 
economia; aulas presenciais não retornam em agosto

 Pelas redes sociais, o governador Camilo Santana anunciou os novos 
avanços das macrorregiões do Estado no Plano de Retomada Responsável 
das Atividades Econômicas e Comportamentais. Baseado na sequência de 
bons números dos indicadores sanitários e epidemiológicos, o Ceará 
continua avançando nesse processo, porém, algumas atividades que 
possuem maior risco seguem sem permissão para retornar neste momento, 
como é o caso das aulas presenciais. Ao lado do prefeito de Fortaleza, 
Roberto Cláudio, o chefe do Executivo estadual destacou que “durante todo 
o mês de agosto faremos reuniões para definir protocolos e como será o 
monitoramento desse retorno”. Os eventos que geram aglomerações 
seguem sem data para sua retomada, atendendo ao que aconselha o 
Comitê Científico.
 Roberto Cláudio explicou o que deverá ser debatido para finalizar esse 
processo de retomada das aulas presenciais. “Na reunião do Comitê 
Científico foram levantadas preocupações objetivas, que é a gente ter uma 
maior padronização de protocolo. Uma segunda questão fundamental é a 
gente ter capacidade de monitorar. Eventualmente se alguma criança ou 
trabalhador positivar para o Covid-19, que a gente tenha capacidade de 
acompanhar todos os contatos dessa pessoa e agir rapidamente para 
prevenir a ocorrência de algum pico dentro da escola”, detalhou o prefeito.
 Mesmo em caso de permissão para o retorno das aulas presenciais, 
Camilo Santana enfatizou que as instituições de ensino terão que dar a 
opção de conteúdo virtual. “Já é uma decisão do Comitê que em uma 
previsão de retorno em setembro, caso se mantenha todos os indicadores 
epidemiológicos, esse retorno também se dará opcional, mantendo a 
garantia de que os pais e alunos terão a continuidade do atendimento 
remoto por conta das unidades escolares ou universitárias”, destacou.

 Desde o dia 1º de junho a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (Sedet) disponibilizou para a população o serviço de 
Teleatendimento que funciona tirando dúvidas sobre protocolos do Plano 
de Retomada das Atividades Econômicas e Comportamentais. Do início do 
serviço até o último dia 31 de julho, o serviço sanou as dúvidas em cerca de 
90,8% atendimentos recebidos nesse período. Ao todo foram 1.001 
atendimentos resolvidos de 1.102 recebidos.
 As chamadas telefônicas são originadas dos mais diversos municípios 
do Estado, com destaque para dúvidas sobre a implantação dos protocolos 
nos setores do comércio varejista, alimentação e horário de funcionamento 
dos estabelecimentos. Segundo a assessora técnica da Sedet, Jeanne 
Cavalcanti, o Teleatendimento é uma “ferramenta de esclarecimento 
extraordinário” oferecido pelo Governo do Estado, através da Sedet. “Essa 
experiência nos mostra o quanto as pessoas precisam de ajuda para 
entender o processo de retomada das atividades econômicas e o quanto 
querem fazer de acordo com as normas de segurança seguindo os 
protocolos”, relata.
 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.

Fonte: Governo do Ceará

Fonte: Sedet

 O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), órgão 
vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), atualizou o mapa 
da classificação dos municípios quanto às fases do plano de retomada da 
economia cearense de acordo com o Decreto Estadual nº 33.700, publicado 
em 01/08 no Diário Oficial. O Decreto prorrogou o isolamento social no 
Ceará, renovando a política de regionalização das medidas, assim como 
dando outras providências.
 Fortaleza continua na quarta fase do plano pela terceira semana 
consecutiva. Os demais 43 municípios da Região de Saúde de Fortaleza 
entram na fase quatro. Já os municípios da Região de Saúde de Sobral (55 
ao todo) avançam para a fase dois, enquanto os das Regiões de Saúde do 
Vale do Jaguaribe (20) e do Sertão Central (20) ingressam na segunda 
semana da fase dois do plano de retomada da economia. Os 45 municípios 
da Região de Saúde do Cariri passam para a fase um, com recomendação da 
adoção de medidas de isolamento social mais restritivas, conforme 
estabelecido no Decreto Estadual nº 33.700.
 Para maiores detalhes sobre em que fase se encontra determinado 
município do Estado do Ceará, acesse o mapa elaborado pelo Ipece, que 
possibilita o cidadão e os gestores consultarem geograficamente em que 
fase do plano de abertura estão atualmente o seu município. Já o decreto 
estadual 33.700 traz informações de quais atividades podem ser reabertas, 
segundo cada fase do plano de retomada da economia cearense. O mapa foi 
elaborado pelos analistas de Políticas Públicas Cleyber Nascimento de 
Medeiros e Alexsandre Lira Cavalcante.

Clique aqui e acesse o mapa Fases do Plano de Retomada Responsável das 
Atividades Econômicas e Comportamentais Segundo Municípios Cearenses.

Confira a classificação atual dos municípios cearenses 
no plano de retomada da economia

Fonte: Ipece

Sedet tem 90,8% das dúvidas sobre os Protocolos da 
Retomada Econômica resolvidas através do serviço de 

Teleatendimento

Clique aqui para ler a reportagem completa e o Decreto 33.700.

https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2020/08/Mapa_Decreto_33700_Ipece_010820.pdf
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/08/01/regioes-continuam-avancando-nas-fases-de-retomada-da-economia-aulas-presenciais-nao-retornam-em-agosto/
https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/04/Decreto-33.700-01-de-agosto.pdf


Ceará encerra etapa de compra da vacina contra 
Febre Aftosa

 Ceará encerra a etapa de compra da vacina contra febre aftosa com 33 
Municípios acima de 90% do rebanho bovino vacinado. Confira abaixo os 
municípios e o percentual de gado vacinado.
 Não esquecendo que a declaração da vacina tem prazo até 
31/08/2020. Evite multas, se vacinou não esqueça de declarar.

 O Governo do Ceará deu início às obras de ampliação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE). O Setor 2, como está sendo chamado, 
fica a cerca de quatro quilômetros do Setor 1 e ocupará uma área de 240 
hectares. Na última quinta-feira (30), o governador Camilo Santana foi ao 
local inspecionar os trabalhos do primeiro módulo, que tem previsão de ser 
entregue até o próximo mês de fevereiro e terá 23 hectares, com 
investimento aproximado de R$ 30 milhões.
 Ao lado de Danilo Serpa, presidente do Complexo do Pecém, e Mário 
Lima Júnior, titular da ZPE Ceará, Camilo Santana afirmou que novas 
empresas já devem chegar ao local ainda este ano, estimulando a oferta de 
postos de trabalho e o crescimento da economia em uma retomada 
importante para superar os efeitos econômicos da pandemia do novo 
coronavírus.

 O novo berço de atracação do Porto do Pecém já está em operação 
desde à tarde do último sábado, quando o navio Log-In Polaris desatracou 
para se tornar a primeira embarcação a utilizar as instalações do berço 10 – 
localizado no Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT), que possui 
capacidade para receber navios de até 330 metros de comprimento com 
calado de até 15,30 metros.
 A atracação do navio Log-In Polaris no berço 10 é histórica e marca 
também a primeira operação simultânea nos berços 10 e 9, onde já estava 
atracado o navio Hayling Island. Essa foi a primeira vez no histórico de 
operações do Pecém em que esses dois berços foram utilizados ao mesmo 
tempo.
 A operação simultânea nos berços 9 e 10 foi realizada não apenas no 
sábado, mas também no domingo com a chegada do navio Maersk Karachi 
no berço 10. Em ambas as operações de movimentação de contêineres 
foram utilizados superguindastes operados pela APM Terminals.

Fonte: Complexo do Pecém

Porto do Pecém

 O governador Camilo Santana visitou ainda o Terminal Portuário do 
Pecém, importante equipamento para a economia e que passa por sua 
segunda ampliação. O chefe do Executivo Estadual mostrou o novo portão 
de acesso (Gate 2); a nova ponte para os píeres do porto – com 1.520 
metros de extensão; o novo berço de atracação para os navios; a CE-576, 
conhecida por “Rodovia das Placas”; a duplicação da CE-155, que liga a 
BR-222 ao Porto do Pecém; as correias transportadoras de carvão mineral 
e minério; carregadores de contêineres e placas de aço, entre outras 
melhorias, ações que totalizam um investimento aproximado de R$ 1,3 
bilhão.

Governo do Ceará inicia obras da nova ZPE e segue 
ampliação do Porto do Pecém

Fonte: Adagri

Fonte: Governo do Ceará

Governador Camilo Santana visitou o Setor 2 da ZPE, que terá 240 
hectares e será construído por módulos, de acordo com a chegada 

de novas empresas. O primeiro ocupará 23 hectares

Porto do Pecém inicia operações em novo 
berço de atracação

Leia a notícia completa clicando aqui.

Leia a reportagem completa clicando aqui. 

Assista também ao vídeo da visita do governador Camilo Santana ao 
Complexo do Pecém clicando na imagem a seguir.

O berço 10 já recebeu duas embarcações nesse fim de semana e 
representa elevação na capacidade operacional do terminal 

portuário cearense

hhttps://www.sedet.ce.gov.br/2020/08/03/porto-do-pecem-inicia-operacoes-em-novo-berco-de-atracacao/
https://www.youtube.com/watch?v=Rl_ywqzWl8s
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/07/30/governo-do-ceara-inicia-obras-da-nova-zpe-e-segue-ampliacao-do-porto-do-pecem/


 O balanço registrado pela Junta Comercial do Estado do Ceará, 
autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, aponta aumento de 13,93% no número de novas empresas 
registradas em julho, em comparação com os valores do mesmo período de 
2019. Ao todo, foram 9.230 registros de novos negócios no mês passado, 
contra 8.101 aberturas em julho de 2019. 
 O setor Serviços foi o que mais abriu empresas em julho, como tem 
ocorrido nos meses anteriores, com 4.530 aberturas. Entretanto, o que 
obteve o maior percentual de aumento foi o Comércio, que registrou 3.826 
empresas em julho deste ano e 2.772 empresas no mesmo período do ano 
passado, correspondendo ao aumento de 38%.

Fonte: IDT

 Informações da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra 
(BGIMO), do Ministério da Economia, registram a captação de 11.008 vagas 
pela rede de atendimento do IDT/SINE, no período de 2 de março a 24 de 
julho, mesmo num momento de enfrentamento ao COVID-19.
 O IDT é uma organização social, responsável pela execução das ações 
do SINE/CE, por meio de Contrato de Gestão com a Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), e dispõe de 18 Unidades 
de atendimento que realizam captação de vagas, encaminhamentos para 
oportunidades e habilitação ao seguro-desemprego. Os serviços são 
prestados de forma gratuita, tanto para aqueles que buscam por uma 
oportunidade de emprego quanto para empresas que desejam ofertar 
suas vagas.  
 Durante o período de isolamento social para o controle da pandemia 
da Covid-19, o IDT/SINE disponibilizou plataformas digitais às empresas 
para a permanência dos serviços prestados, como os portais 
www.idt.org.br e gov.br/trabalho, afora outros serviços que continuam 
sendo realizados remotamente, por meio de atendimento telefônico 
(home office). 
 Atualmente, dez unidades estão operando em atendimento 
presencial, de acordo com o plano de retomada das atividades do governo 
do estado. São elas, Centro e Papicu, em Fortaleza, e Pecém, Limoeiro do 
Norte, Crateús, Maracanaú, Itapipoca, Horizonte, Eusébio e Aracati no 
interior.
 O atendimento ocorre somente por meio de agendamento, que deve 
ser realizado no site do IDT.

Emprego formal registra desaceleração no 
número de demissões

Número de novas empresas tem aumento de 13% 
em julho

As aberturas de empresas em julho superaram o valor 
referente ao mesmo mês do ano passado

 Em junho de 2020, o mercado de trabalho cearense fechou 1.740 
empregos com carteira assinada, de acordo com os dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério da 
Economia. O saldo foi decorrente de 18.667 admissões e 20.407 
demissões ao longo do último mês. 
 Apesar do volume de empregos extintos no mercado de trabalho 
estadual ter sido superior (-1.740) ao registrado no mesmo mês do ano 
passado (-122), percebe-se uma desaceleração no número de demissões, 
cujo maior acrescimento ocorreu em abril, reflexo dos impactos das crises 
econômica e sanitária no mercado de trabalho estadual.
 Com a implantação do Plano de Retomada da Economia no Ceará, os 
setores na agropecuária (392) e, especialmente, na construção (1.942) já 
registraram saldos positivos, enquanto as reduções ocorreram nos 
serviços (menos 1.428 empregos), comércio (-1.391) e indústria (-1.255).
 “Observa-se que a movimentação do emprego ocorre num patamar 
abaixo do esperado para o mês e que a retomada deverá acontecer de 
forma gradual, mesmo considerando a dinâmica econômica do segundo 
semestre, historicamente mais favorável do que a primeira metade do ano. 
Além disso, a crise sanitária impulsionou a modernização de muitos 
setores, bem como mudanças nas relações de trabalho, que também 
devem refletir nessa retomada”, destaca o coordenador do Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Júnior Macambira.

IDT/SINE registra 163.750 atendimentos na pandemia
 O IDT/SINE prestou serviços a 163.750 trabalhadores em sua rede de 
Unidades, no período de 2 de março a 24 de julho. Somente entre os dias 
20 a 24 de julho, foram registrados 8.599 atendimentos tanto nas 
unidades que reabriram quanto pelos canais remotos disponibilizados 
pelo órgão. 
 Os números da última semana de julho demonstram um equilíbrio no 
fluxo de atendimento, embora aponte um discreto aumento gradual da 
procura, após a retomada do atendimento presencial em unidades da 
capital e interior, e a manutenção dos acessos remotos e home office. 
 Ao todo, o IDT/SINE conta agora com dez postos operando em 
atendimento presencial. 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.

Fonte: Jucec

Fonte: IDT

Fonte: IDT

IDT/SINE oferece 11.008 mil vagas de emprego 
de março a julho

Secretário Executivo do Trabalho e Empreendedorismo 
da Sedet, Kennedy Montenegro, participa de live 

promovida pela Universidade do Parlamento e 
Assembleia Legislativa do Ceará.
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Leia a notícia completa clicando aqui.

http://www.idt.org.br/
https://gov.br/trabalho
https://www.jucec.ce.gov.br/2020/08/04/numero-de-novas-empresas-tem-aumento-de-13-em-julho/
http://www.idt.org.br/saa4/Login.aspx


MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Confira as ações que o Governo do Ceará vem promovendo 
no combate à pandemia.

Governador visita unidade de apoio a testagem da Fiocruz no 
Polo de Saúde do Eusébio.

Secretaria da Saúde inicia fiscalização nas academias.

https://www.ceara.gov.br/2020/08/04/governador-visita-unidade-de-apoio-a-testagem-da-fiocruz-no-polo-de-saude-do-eusebio/
https://www.ceara.gov.br/2020/08/04/secretaria-da-saude-inicia-fiscalizacao-nas-academias/
https://www.ceara.gov.br/2020/08/04/confira-as-acoes-que-o-governo-do-ceara-vem-promovendo-no-combate-a-pandemia/
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