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Governo do Ceará distribuirá mais 280 
mil testes rápidos para diagnóstico de 

Covid-19 na Capital e Interior

 O governador Camilo Santana anunciou 
nesta terça-feira (26) que o Governo do 
Estado vai distribuir mais de 280 testes 
rápidos de Covid-19 para municípios de 
todas as regiões do Ceará. Em sua 
transmissão ao vivo nas redes sociais, 
Camilo Santana disse ainda que nesta 
semana será divulgado o plano de retomada 
da economia no Estado.
 Governador informou que começa 
nesta quarta-feira (27) a distribuição de 
280.000 testes rápidos para diagnóstico de 
coronavírus no estado. “Ceará é um dos 
estados que mais testam no Brasil. Mas 
vamos continuar testando mais, e vamos 
começar a distribuição de 280.000 testes 
rápidos para diagnóstico de covid-19 para 
unidades públicas de saúde da Capital e do 
interior do Estado.”
 Camilo lembrou que, devido ao 
isolamento social, houve tempo para o 
Estado disponibilizar até aqui 2.371 leitos 
extras (sendo 660 de UTI e 1.711 de 
enfermaria), todos exclusivos à pacientes 
com covid-19, e para atender a população 
de todas as regiões do Ceará.
 “O isolamento social tem salvado vidas 
e nos deu tempo para reestruturar nosso 
sistema público de saúde. E com a 
confirmação da estabilização de casos na 
Capital, pretendemos iniciar a retomada da 
economia cearense, de forma gradativa. 
Ainda essa semana vamos apresentar o 
plano de retomada, com os passos que 
devemos seguir, apresentar os critérios 
estabelecidos, e gradualmente voltar. Com 
muita responsabilidade vamos seguir as 
orientações da equipe de saúde, ver índicies 
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de incidência da doença, e seguir as recomendações estabelecidas”, justificou 
Camilo.
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Na avaliação do secretário Maia Junior, planejamento é 
essencial para retomada do crescimento econômico

Prefeitura de Fortaleza antecipa feriados de Corpus 
Christi e de Nossa Senhora da Assunção

 Em reunião como gestores da Sedet, no dia 22 de maio, o secretário 
da Sedet, Maia Júnior, agradeceu o empenho dos integrantes da Secretaria 
e alertou que a retomada do crescimento econômico não será rápida e vai 
necessitar do envolvimento e compromisso de todos da pasta.
 “Todos queremos virar a página da Covid-19. Contudo, é prudente 
não cultivar grandes expectativas. Governos, instituições e agentes 
econômicos, precisam levar em conta algumas questões fundamentais 
para sair dessa tormenta da melhor forma”, afirmou o secretário.
 Na avaliação de Maia Júnior,  a primeira questão que precisa ser 
pensada é como assistir e apoiar as pessoas que perderam emprego, 
famílias que reduziram a renda, empresas que cessaram ou diminuíram 
atividade.
 “E nisso os governos precisam ter papel ativo, com propostas bem 
desenhadas para compensar prejuízos e apontar direções. O poder público 
tem que assumir protagonismo e, ele próprio, precisa de certa forma 
repensar alguns procedimentos para agir com mais eficácia”, ressaltou.

Confira a matéria completa sobre o assunto clicando aqui.

 Lei, sancionada pelo prefeito Roberto Cláudio, nesta terça-feira 
(26/05), antecipa feriados para quarta e quinta-feira (27 e 28/05)
O prefeito Roberto Cláudio sancionou a Lei 11.005, de 26 de maio de 2020, 
aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza nesta terça-feira (26/05), 
que antecipa os feriados religiosos de Corpus Christi e de Nossa Senhora 
da Assunção para 27 e 28 de maio (quarta e quinta-feira). Inicialmente, os 
feriados estavam previstos para 11 de junho e 15 de agosto.
 A antecipação ocorre em virtude da pandemia causada pelo novo 
coronavírus e deverá assegurar maior adesão à população ao isolamento 
social rígido previsto em decreto. A medida visa à contenção do número de 
casos da Covid-19 na Capital.

Moradores do Pecem celebram ZPE Ceará no 
Dia da Indústria

 Um dos principais objetivos da Zona de Processamento de 
Exportação – ZPE Ceará, que faz parte do Complexo do Complexo do 
Pecém, é gerar desenvolvimento econômico e social, principalmente, para 
os municípios de São Gonçalo do Amarante (SGA), Caucaia e adjacências, 
onde o equipamento foi instalado.
 Concebida com foco na atração de empreendimentos, geração de 
emprego e renda, a ZPE Ceará, desde o início de sua operação em 2013, 
trouxe resultados significativos mudando o cenário industrial do Ceará. 
Por isso, nesta segunda-feira, 25 de maio, comemora como um dos 
principais atores na evolução da história do setor no Estado, o Dia da 
Indústria no Brasil.
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 A plataforma Fique no Lar, desenvolvida pelo Instituto Federal do 
Ceará que e conta com a parceria do Governo do Estado, permite que você 
encontre de forma rápida os estabelecimentos que estão funcionando 
durante a pandemia. Através dela é possível saber quais estão fazendo 
delivery e o valor da entrega.
  Se você é comerciante ou prestador de serviço faça seu cadastro de 
graça e aumente suas vendas online! Mais de 2 mil estabelecimentos estão 
cadastrados na plataforma que já recebeu mais de 15 mil visitas. Acesse 
fiquenolar.com ou pelo aplicativo de celulares android (Play Store).

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) 
também está no YouTube. No novo canal é possível assistir aos seminários 
realizados pela web organizados pela Secretaria Executiva do 
Agronegócio. 
 Diversos temas já foram abordados e a cada semana os técnicos da 
secretaria executiva e o secretário do Agronegócio, Silvio Carlos Ribeiro, 
realizam novas lives. Entre os assuntos que já foram abordados estão o 
plantio de algodão no Ceará, a relação da gastronomia com a tecnologia,  
aqüicultura, pesca do atum, da tilápia e a carcinicultura. 

Seminários do Agronegócio realizados pela internet 
podem ser acessados no novo canal do YouTube da Sedet

Já conhece a plataforma Fique no Lar? A professora do 
IFCE, Carina Oliveira, gravou um vídeo e explica como é 

simples comprar sem sair de casa. Confira!
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Febre Aftosa: vacinação começa na segunda-feira (01)

 É importante que todos os criadores vacinem seu rebanho, 
independente da idade ou sexo, contra a Febre Aftosa. Além de garantir a 
segurança do seu rebanho e evitar prejuízos, você ainda ajuda o Ceará a 
alcançar o status de zona livre dessa doença sem vacinação.
 Acesse o Portal do Produtor no endereço produtor.adagri.ce.gov.br e 
declare todos os animais vacinados.

Agricultores de Itapipoca se unem para promoverem 
vendas virtuais

 Em meio à pandemia, 450 associações comunitárias que integram a 
Federação de Associações de Bairros e Comunidades de Itapipoca (Fandaf) 
investem nas vendas virtuais. Com todos os cuidados para não se 
tornarem vetores de contaminação do novo coronavírus, os produtores 
são um exemplo de que a agricultura familiar se reinventa com criatividade 
e obediência às recomendações do Governo do Ceará. As encomendas 
podem ser enviadas para o Whattsapp: (85) 9.9303-8041.
 O grupo foi atendido pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário 
com capacitação em acesso à políticas públicas e incentivo à leitura, 
sempre contextualizada à própria realidade do campo. “A rede pública de 
ensino estadual doa um acervo para a equipe da Coordenadoria de 
Desenvolvimento dos Assentamentos, Reassentamentos, Comunidades 
Originárias e Tradicionais (Codea/ SDA) e a equipe entrega os livros 
didáticos, paradidáticos e de literatura fazendo a sensibilização das 
comunidades rurais, que catalogam e montam uma mini-biblioteca”, 
explica o coordenador Castro Junior.

Fonte: Governo do Ceará

 Seguem, até o dia 31 de maio, as ações de fiscalização para o 
cumprimento das medidas de isolamento mais rígidas em Fortaleza. O 
Decreto Estadual nº 33.594, publicado no Diário Oficial do Estado, na 
última quarta-feira (20), estendeu o prazo do plano de enfrentamento ao 
novo coronavírus (Covid-19). 
 O plano operacional elaborado para a atuação dos órgãos municipais 
e estaduais continua com as ações de fiscalizações nas sete barreiras fixas 
instaladas nas entradas e saídas de Fortaleza. O objetivo desses trabalhos 
é evitar a circulação de pessoas sem justificativa entre os municípios. Os 
locais contam com efetivo da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Guarda 
Municipal de Fortaleza (GMF), da Autarquia Municipal de Trânsito e 
Cidadania (AMC), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF). As atuações também ocorrem em blitze e 
patrulhamentos volantes montados em 104 quadrantes de Fortaleza. É 
importante que o cidadão saia apenas em extrema necessidade. 
Lembrando que o uso da máscara fora de casa é obrigatório e as pessoas 
devem portar documentos pessoais e alguma declaração que ateste o 
motivo do deslocamento.

 O governador Camilo Santana se reuniu na última sexta-feira (22) 
com 120 prefeitos cearenses para alinhar as ações de combate ao 
conoravírus em todo o estado. Durante o encontro virtual, que contou com 
a presença do secretário da Saúde, dr. Cabeto, e do superintendente da 
Escola de Saúde Pública (ESP), Marcelo Alcântara, o governador 
apresentou os índices da pandemia em todas as regiões e reforçou a 
importância do isolamento social e da utilização da atenção básica da 
saúde no enfrentamento à pandemia.
 Camilo apresentou aos prefeitos as principais ações que o Governo do 
Estado tem feito para o enfrentamento da pandemia, entre elas o 
aumento de leitos de enfermaria e de UTI em várias cidades cearenses. “Já 
foram 2139 leitos criados exclusivos para a Covid-19 e, mesmo assim, há 
um percentual de ocupação chegando ao limite do sistema de saúde. 
Abrimos leitos de UTI em Itapipoca, Crateús, Canindé, ampliação dos 
hospitais regionais do Sertão Central, Região Norte, Cariri, entre outros. 
Esses 200 respiradores que chegaram recentemente vão nos permitir 
ampliar ainda mais os leitos de UTI”, disse o governador.

Ações de fiscalização de decreto estadual seguem até o 
dia 31 de maio em Fortaleza

Governador se reúne com prefeitos e reforça importância 
da atenção primária no combate ao coronavírus
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Mais de 86 mil acessam os serviços do IDT/Sine
 A rede de Unidades do IDT/SINE atendeu a 86.749 trabalhadores, no 
período de 2 de março a 15 de maio. Apesar de demonstrar uma pequena 
retração, comparado aos indicadores da semana anterior, os números 
expressam a grande busca dos usuários do sistema pelos serviços 
disponibilizados pelo órgão. Ainda com o atendimento presencial 
paralisado, em função das medidas de isolamento social decretadas pelo 
Governo do Ceará, para conter a propagação da Covid-19 no Estado, o 
IDT/SINE desenvolve melhorias constantes em seus canais remotos de 
comunicação, para garantir o acesso dos serviços à população.  
 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 (www.idt.org.br).

IDT/Sine registra a abertura de 5.236 vagas de emprego. 
Os dados são do período de 2 de março a 15 de maio

 De acordo com as informações da Base de Gestão da Intermediação 
de Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da Economia, no período de 2 de 
março a 15 de maio, as Unidades de Atendimento do IDT/SINE captaram 
5.236 vagas nas empresas clientes da rede. Apesar do resultado ser 
inferior ao esperado para o período, os números são significativos, 
considerando o difícil momento de enfrentamento ao Covid-19. 
 Para facilitar o acesso das empresas clientes, o IDT colocou à 
disposição os serviços por meio de plataformas digitais, como: o site 
www.idt.org.br, o portal gov.br/trabalho, afora outros serviços que estão 
sendo realizados remotamente, por meio de atendimento telefônico, 
home office, sempre na intenção de melhor contribuir e atender bem às 
empresas neste momento delicado de pandemia.

Fonte: IDT

 Dados do Ministério da Economia demonstram um crescimento nos 
acessos aos serviços digitais, disponibilizados para a população no quesito 
seguro-desemprego, no Ceará. Os resultados da primeira quinzena de 
maio, indicam que as solicitações do benefício pelo aplicativo chegaram a 
77,5%, enquanto que o atendimento pelos canais disponibilizados pelo 
Estado foi de 21%. Em abril, a participação pelo aplicativo foi a 97,5%.
 No ano, o Ceará já registrou 69.715 solicitações de 
seguro-desemprego, totalizando um aporte de R$ 301.000.383 em 
recursos pagos aos trabalhadores. Os seguimentos que mais 
contabilizaram demandas por habilitações foram serviços, indústria e 
comércio. 

Como solicitar
As solicitações de seguro-desemprego podem ser realizadas pelo site 
gov.br/trabalho ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital 
(disponível para os sistemas operacionais Android e iOS).

Visando dar mais opções para os profissionais que precisam solicitar o 
seguro-desemprego, o IDT/SINE disponibiliza também outros três canais 
de comunicação, através do whatsapp, de um chat na página do Instituto 
e do e-mail sd.ce@idt.org.br .

 Nessa quinta-feira, 28 de maio, às 15h, o Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho estará realizando sua segunda live com o 
tema: “NOVAS FORMAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - Como acessar e 
concorrer as oportunidades de emprego? ”. A transmissão ocorrerá pelo 
Instagram do Instituto @idtsine.
 Apresentada pelos gestores do Instituto, a iniciativa visa orientar os 
trabalhadores sobre temas relacionados aos serviços prestados pelo IDT, 
principalmente aqueles ligados à intermediação de trabalhadores, ao 
seguro-desemprego, ao trabalhador autônomo, a pessoa com deficiência 
e ao jovem aprendiz, bem como outros temas de relevância para a 
sociedade.
 As lives ocorrerão sempre às quintas-feiras, às 15h.

Seguro-desemprego: solicitações via serviços digitais 
do estado crescem em maio

IDT realiza lives para orientar trabalhadores
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O acesso está disponível pelos canais WhatsApp e Atendimento pelo Chat.
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Ministério do Trabalho divulga dados do Caged até abril de 2020.
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