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Junta Comercial assina convênio com CRA e CRECI para
facilitar ﬁscalização das entidades
A Junta Comercial do Estado do Ceará, Jucec, assinou convênio com o
Conselho Regional de Administração, CRA-CE, e o Conselho Regional de
Corretores de imóveis, CRECI-CE, nesta segunda-feira (16/08), durante a
reunião com a presença do diretor de administração e ﬁnanças do CRA,
Francisco Cristino, do diretor-tesoureiro do CRECI, Asael Costa e da
presidente da Jucec, Carolina Monteiro. O convênio dará acesso ao banco de
dados da Autarquia para que ambos os conselhos possam ﬁscalizar as
empresas que exploram as atividades privativas da proﬁssão, diminuindo a
informalidade e contribuindo com a oferta de serviços com uma maior
qualidade à sociedade.
Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.

Integrantes da Federação das Indústrias e do Governo
da Bahia são recebidos pelo secretário Maia Júnior
Na tarde dessa segunda-feira (16), o secretário do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, recebeu uma comitiva do estado
da Bahia que está em missão no Ceará organizada pela Fiec. Participaram do
encontro diretores e gerentes da Federação das Indústrias da Bahia, Leone
Andrade, Luís Breda, Miguel Andrade e José Luís; o secretário de
Desenvolvimento do Estado da Bahia, Paulo Guimarães; e o diretor Financeiro
da Bahiainveste, Ataíde Lima de Oliveira.
Fonte: Sedet

Clique aqui e leia mais.

Governador encaminha projeto de lei que prevê sanções
administrativas para servidor público que recusar vacina
contra Covid-19
Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o governador Camilo
Santana assinou, nesta segunda-feira (16), um projeto de lei que prevê
aplicação de sanções administrativas para servidores e empregados
públicos estaduais que se recusarem a tomar vacina contra Covid-19. A
mensagem será encaminhada ainda nesta segunda-feira para aprovação na
Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).
Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.

IDT/SINE 429 mil atendimentos em 2021
Considerando os dados de 2021, até a primeira semana de agosto, o
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho foi responsável pela realização de
429.536 atendimentos. Os dados são da Base de Gestão da Intermediação de
Mão de Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do
Instituto, e referem-se à prestação dos diversos serviços oferecidos pelo
IDT/SINE.
Os trabalhadores que buscam as Unidades estão, principalmente, a
procura de uma oportunidade de trabalho, ou seja, para a realização do
cadastro no sistema ou para veriﬁcação das vagas de emprego. A habilitação ao
benefício do seguro-desemprego também se destaca, dentre os serviços mais
demandados e o órgão disponibiliza ainda a orientação proﬁssional, com dicas
para a inserção ou reinserção no mercado.
Em julho, nas Unidades, manteve-se uma média de 13,5 mil atendimentos
semanais e, considerando o acumulado no mês, o Instituto realizou 67.935
atendimentos.
É importante lembrar que todos os serviços acontecem mediante
agendamento prévio no portal do Instituto (www.idt.org.br) e que eles podem
ocorrer de forma remota ou presencial.
Fonte: IDT

IDT/SINE encerra julho com mais de 58 mil atendimentos
Em 2021, o IDT/SINE foi responsável pela inserção de 27.149 trabalhadores
no mercado de trabalho. Desse total, 59% tem idade entre 15 e 29 anos, com
destaque para os que possuem entre 18 e 24 anos, que representam 39% dos
inseridos no mercado de trabalho em 2021, por meio da rede de atendimento do
Instituto.
A inserção correu nas 33.330 vagas captadas pelo órgão até a primeira
semana de agosto, nos diversos setores da economia cearense, especialmente
nos serviços e comércio. Em média, nas Unidades, cerca de mil vagas estão
disponíveis para intermediação diariamente.
Caso o trabalhador esteja à procura de uma dessas oportunidades, é
necessário clicar na opção “consulte as vagas disponíveis” no portal
www.idt.org.br, baixar o aplicativo SINE FÁCIL, ou ainda, agendar seu
atendimento presencial ou remoto nas Unidades do IDT.
Para as empresas, buscando facilitar o contato para a oferta de vagas, o
órgão coloca à disposição os serviços prestados por meio de plataformas
digitais, como os portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, além de outros
serviços que estão sendo realizados por meio de atendimento telefônico.
Fonte: IDT
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