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HOME OFFICE – COMO OTIMIZAR SUAS
ATIVIDADES:

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

Com a covid-19 o home oﬃce deixou de ser uma opção
para ser uma exigência nesse período de quarentena,
vivenciado pela maioria das pessoas. São necessárias muitas
adaptações, que vão além da organização de um espaço
adequado para trabalhar em casa. Para atender os requisitos
necessários para desenvolver um trabalho remoto com
qualidade, selecionamos algumas dicas. Confira:
1) Organizando o espaço de forma adequada
Escolha um ambiente tranquilo, de preferência que seja
ventilado e que tenha iluminação natural. Caso não seja
Fique por dentro das
possível, providencie luminária de luz branca. Escolha uma mesa
medidas adotadas pelo
adequada e cadeira confortável.
2) Definindo os momentos de intervalos ao longo do dia
Governo do Estado do
Os intervalos são fundamentais, para relaxar um pouco e mudar
Ceará, desde que foi
a tônica mental. Dessa forma, o recomendado é fazer 15
minutos de pausa a cada uma hora e meia.
decretada a situação de
3) Melhorando a produtividade
Emergência em Saúde.
Siga a rotina do escritório no trabalho remoto para dar a
sensação de que é preciso produzir, apesar de estar em outro
ambiente. Agendar reuniões online diárias, de preferência por
meio de vídeo, propiciando uma interação maior entre você e os
outros participantes.
4) Evitando excessos no home oﬃce
Estabeleça um planejamento em relação ao início do expediente,
almoço e término das atividades profissionais, utilizando um
alarme no celular ou em algum outro dispositivo para avisar
sobre esses horários.
5) Trabalhando com a família ao lado
Recomenda-se preparar as refeições na noite anterior ou
comprar comida pronta. No caso de ter crianças em casa, é
fundamental organizar a rotina com atividades educativas e
lúdicas. As crianças poderão interromper nos horários de pausas
do trabalho.
6) Utilizando boas maneiras nas chamadas de vídeo
Onde quer que você esteja, no escritório ou em casa, o trabalho
exige etiqueta e bom senso. Portanto, não entre atrasado na
sala de reunião e mantenha a atenção o tempo todo. Escolha
roupa adequada pois estará sendo visto por outras pessoas.
7) Organizando uma reunião por vídeo
Envie a pauta no convite e peça que os convidados façam o teste
dos seus equipamentos antes de iniciar a reunião. Solicite que o
microfone de todos permaneça no mudo, quando não estiverem falando. Para não ficar muito cansativa, o
tempo de duração de uma reunião por vídeo deverá ser em torno de 30 a 40 minutos.
Para que se tenha um melhor entendimento em relação a home oﬃce e teletrabalho, faz-se necessário
entender sobre a diferença entre essas duas formas de trabalhar. O home oﬃce acontece de forma eventual,
enquanto o teletrabalho ocorre quando a atividade é exercida preponderantemente fora da empresa, com
requisitos previstos em lei. No caso da situação se estender, a empresa pode fazer um aditivo contratual.
Otimização das reuniões virtuais
Seja em Home Oﬃce ou em Teletrabalho é necessário contar com ferramentas de tecnologia, conexão via
rede com os colaboradores e informações e dados em nuvem. Seguem dicas de algumas plataformas para uso
remoto, gratuitas, que viabilizam videoconferências:
WhatsApp
Pensando na facilidade e praticidade para pequenas reuniões o WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens
mais utilizados no mundo, também funciona para videoconferências com até quatro participantes. A função de
videochamada está disponível apenas no aplicativo do celular.
Google Hangouts
Pelo sistema do Google Hangouts é possível criar desde chats até videochamadas com vários participantes. Na
plataforma, basta logar com a sua conta do Google e convidar a equipe por e-mail ou enviar links para a
conferência.
Skype
Um dos programas mais conhecidos, o Skype, também é uma opção para fazer videoconferências e chamadas
pelo aplicativo ou computador. O sistema é gratuito e oferece ainda chat.
Teams Microsoft
A Microsoft liberou gratuitamente a plataforma Teams que permite realizar chamadas, transmissões,
videoconferências, bate-papo, além de oferecer armazenamento em nuvem.

Novas máscaras laváveis,
produzidas no Ceará, devem estar
disponíveis nas farmácias a partir
do dia 20 de abril
A população tem reclamado da
ausência de alguns itens farmacêuticos
nesse período de pandemia. Máscaras,
medicamentos, vitaminas e álcool em gel
estão em falta nas prateleiras das
farmácias. Porém, o problema da falta de
máscaras está com os dias contados, de
acordo com o presidente do Sindicato do
Comércio
Varejista
de
Produtos
Farmacêuticos do Ceará (Sincofarma),
Antônio Felix.
Segundo ele, a partir do dia 20 de abril, as farmácias vão estar
vendendo um novo produto fabricado por indústrias cearenses. São
máscaras laváveis, feitas de algodão.
“Essas indústrias cearenses estão fazendo um produto de
qualidade dentro dos padrões exigidos pelos órgãos competentes,
como a Vigilância Sanitária. Elas vão ser vendidas na unidade e vão
variar entre três (R$3,00) e seis reais (R$ 6,00)”, afirmou o presidente.
A previsão é a mesma para a volta do álcool em gel às prateleiras
das farmácias. Segundo o Sincofarma, a partir do dia 20, os
estabelecimentos estarão reabastecidos do produto também feito no
Ceará e com uma nova fórmula, autorizada pela Anvisa.
Já sobre a ausência de alguns medicamentos, como antitérmicos
e vitaminas c, o problema é causado pela falta de matéria-prima que
vem da China e de outros países. “Não temos previsão de quando isso
será normalizado pois a demanda é mundial”, finalizou Antônio Felix.

ZPE Ceará utiliza tecnologia para ajudar no combate
ao covid-19
A ZPE Ceará, integrante do Complexo do Pecém, implementou
procedimento mais avançado de acesso aos Gates principais da
empresa com identificação e verificação de dados através de
smartphones com leitura de QR-Code. A medida foi adotada em
função do atual cenário global da covid-19 e busca evitar a
proliferação do vírus no País.
A leitura dos códigos é feita através da câmera dos smartphones
a uma distância de até 4 metros (2 metros a mais que a
recomendação sugerida pela OMS) e captada pelo Sica Mobile, app
desenvolvido pela ZPE Ceará. Confirmadas as informações e também
através dos aparelhos, as cancelas são abertas para entrada na área
alfandegada.

Comitê de Gestão de Crises do Complexo do Pecém adota
medidas importantes para manter pleno funcionamento
Desde o dia 23 de março, a ZPE adotou importantes medidas de
combate ao novo coronavírus . A deliberação foi do Comitê de Gestão
de Crises do Complexo do Pecém, o qual a ZPE Ceará faz parte.
CONFIRA AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA ÁREA OPERACIONAL
DA ZPE CEARÁ
1) Gate Administrativo (main gate): Nas operações com cargas, o
funcionamento ocorrerá no horário administrativo, das 08h às 17hs,
com redução de equipe;
2) Descarregamento
e
Armazenamento:
Serviço
de
descarregamento (ova/desova) de contêineres e mercadorias para o
armazém ou pátio da Área de Despacho Aduaneiro (ADA), o
funcionamento ocorrerá no horário administrativo, das 08h às 17h,
com redução de equipe;
3) Prestadores de Serviços Operacionais (PSO´s): As operações
dentro da Área de Despacho Aduaneiro (ADA), ocorrerão no horário
administrativo, das 08h às 17h, com redução de equipe;
4) Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA): As operações com
esses veículos oriundos do Porto do Pecém e Aeroporto, observarão
o plantão da RFB/Pecém e ocorrerão às segundas-feiras, das 09h às
12h, e de terça-feira a sexta-feira, das 13h às 16h.

Medidas de prevenção garantem ausência de casos
confirmados de coronavírus no Complexo do Pecém
Eficientes medidas adotadas pelo Complexo do Pecém na
prevenção à disseminação do novo coronavírus têm garantido a
ausência de casos confirmados da doença no Porto do Pecém e na ZPE
Ceará. Uma intensa campanha interna e a disponibilização de
infraestrutura para higienização frequente das mãos estão entre as
principais ações.
Equipes de medicina, segurança do trabalho e gestão de pessoas
continuam focadas nas orientações da Secretária de Saúde do Estado
do Ceará; Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); Ministério
da Saúde e OMS (Organização Mundial da Saúde). Tudo para garantir
que as recomendações sejam rigorosamente seguidas.

Adece disponibiliza ferramenta online para reuniões
de Câmaras
Em cumprimento às medidas de enfrentamento ao Coronavírus
no Ceará, a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece)
está funcionando em home oﬃce e disponibilizará o uso do aplicativo
“Cisco Webmex” para a realização das reuniões de Câmaras Setoriais e
Temáticas, informa o presidente Eduardo Neves.
“Principalmente no atual momento de pandemia e de incertezas
quanto às consequências no cenário econômico mundial, se faz
necessária a continuidade das reuniões. É das câmaras que ouvimos
as demandas dos setores produtivos”, comenta.

Governo do Ceará orienta cuidados com produção e
comercialização de alimentos

Em meio ao isolamento social necessário para combater a
pandemia do novo coronavírus, os agricultores familiares são uma das
atividades que contribuem diariamente com a superação do atual
momento. A atividade econômica não parou de funcionar e é essencial
por garantir o alimento na mesa dos cearenses. Em média, somente o
entreposto da Ceasa, em Maracanaú, recebe diariamente 1.695
toneladas de alimentos. Em média, 39,8% correspondem aos
produtos da agricultura familiar.
No campo, os mesmos cuidados da capital com a higiene também
valem na hora de colher e de comercializar. A Secretaria do
Desenvolvimento Agrário (SDA) recomenda, por exemplo, que
agricultores que mantenham entre si uma distância mínima de 1,5
metros e limpem bem frutas e verduras antes de entregá-los na porta
de casa. Em caso de sintomas de uma simples gripe, ou resfriado, é
importante que o trabalhador passe a priorizar o cuidado com a
própria saúde.
Estudos científicos apontam que o coronavírus não ataca
diretamente hortifrutigranjeiros, embora a doença possa ser
transmitida também pelo alimento. Lavar frutas, verduras e hortaliças
com água e sabão é um hábito que todos precisamos manter
diariamente e, neste momento, em especial, o hábito precisa ser
tornar uma rotina obrigatória para quem planta, para quem
transporta e para quem comercializa o alimento.
Leia a reportagem completa no site da SDA.

Confira o horário de funcionamento da Ceasa-CE durante
a Semana Santa
Em virtude do feriado da Semana Santa, os entrepostos da
Ceasa-CE em Maracanaú, Tianguá e Cariri (Barbalha) estarão abertos
nesta quinta-feira (9/4) e estarão fechados na sexta-feira (10/4). Os
mesmos voltarão a funcionar normalmente no sábado (11/4).
Mais informações:
Ceasa-Maracanaú- Tel: (85) 3299-1200
Ceasa Cariri – Tel: (88) 3532-1880
Ceasa Tianguá – Tel: (88) 3671-9327

Abastecimento de alimentos no Ceará é tema do
Podcast Cearenseando
Mais um episódio do Podcast Cearenseando traz a entrevista com
o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior,
sobre o abastecimento de alimentos e bebidas no Ceará. O episódio
também tem informações sobre o funcionamento da Ceasa Ceará
durante a pandemia.
Acompanhe o Cearenseando através das redes sociais do
@governodoceara, pelo site ceara.gov.br/cearenseando.

ABAD atua para dar suporte ao setor
A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de
Produtos Industrializados atua em diversas frentes para dar suporte
ao setor. “Com a pandemia atual, as empresas têm a preocupação de
informar e treinar seus colaboradores na adoção de novos hábitos
sociais, reforçar as medidas de higiene em seus restaurantes e
refeitórios, disponibilizar álcool gel nas dependências da empresa e
providenciar o afastamento dos colaboradores que estão nos grupos
de risco”, pondera o presidente Emerson Destro.
“O que podemos garantir ao público consumidor é que nossas
empresas seguem funcionado normalmente para atender aos pedidos
do pequeno e médio varejo”, afirma Emerson. “As indústrias
fornecedoras do setor também seguem trabalhando a todo vapor.
Aos empresários do setor atacadista distribuidor, Emerson
Destro recomenda resiliência. “Acho que essa é a grande mensagem.
Temos de estar ao lado das nossas equipes, motivando, e também
divulgando a importância do nosso trabalho. As dificuldades são
muitas, mas não podemos parar. Se nós, empresários do setor
atacadista, pararmos, o caos vai se instalar e o problema vai ser muito
maior”, prevê.
Clique aqui para assistir a mensagem do presidente da Abad na
íntegra.

Sefaz divulga Balanço Geral do Estado de 2019
A Secretaria da Fazenda do Ceará disponibiliza a consulta ao
Balanço Geral do Estado (BGE) – 2019. O documento é uma prestação
de contas anual, que reúne todas as informações contábeis,
financeiras e fiscais do Estado exigidas em lei. Por meio desse
relatório, a sociedade pode acompanhar como os recursos públicos
estão sendo arrecadados e aplicados. De acordo com a Sefaz, os
resultados obtidos em 2019 foram positivos, porém no contexto
econômico atual, de crise causada pela pandemia do novo
coronavírus, requer atenção redobrada do Estado.

Conselho Monetário Nacional institui linhas de crédito
especiais com recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste
Em reunião extraordinária realizada na última segunda-feira
(6/4), o Conselho Monetário Nacional (CMN) editou a Resolução
n°4.798, que institui linhas de crédito especiais com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do
Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO). As linhas são destinadas a
atender aos setores produtivos, industrial, comercial e de serviços
dos municípios com estado de calamidade pública reconhecido pelo
Poder Executivo em decorrência da emergência de saúde pública
relacionada à Covid-19.
A Resolução estabelece linhas de crédito à pessoas físicas e
jurídicas, incluindo cooperativas que desenvolvam atividades
produtivas não rurais. Essas linhas especiais destinam-se ao
financiamento de capital de giro, limitado a R$ 100 mil reais por
beneficiário, e de investimentos, limitado R$ 200 mil reais por
beneficiário. A taxa de juros dos financiamentos é de 2,5% ao ano.
O prazo de reembolso, para a linha de capital de giro será de 24
meses. A Resolução também suspende, por até 12 meses, as parcelas
dos financiamentos vencidas e vincendas até dezembro de 2020, com
eventual acréscimo ao vencimento final da operação, para as
operações não rurais, adimplentes ou com atraso de até 90 dias na
data da publicação desta Resolução.

MAIS NOTÍCIAS
clique e acesse:

Confederação Nacional da Agricultura mostra impactos na
produção local e analisa comércio internacional em 23 mercados.

Fiec orienta empresas sobre ações para gestão de
caixa durante crise do coronavirus.

Cartilha do Empresário da Fiec traz estudo sobre Repercussões
Jurídicas das Medidas de Combate à Pandemia.

Centro Internacional de Negócios disponibiliza documento com
as Resoluções Oficiais recentes com Repercussão para o
Comércio Exterior

Governo Federal isenta alíquota de importação de 177 itens
farmacêuticos utilizados no combate à pandemia.
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