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De março até os dez primeiros
dias de abril, IDT registra 49 mil
atendimentos

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

Mesmo com o impacto gerado pela
suspensão do atendimento presencial,
entre os dias 2 de março e 10 de abril, o
IDT/Sine atendeu 49.212 trabalhadores. O
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
(IDT) implantou outros canais de
comunicação, como telefone, site ou e-mail.
Dessa forma, o resultado das últimas
semanas, revela com maior nitidez, uma
tendência de estabilização com um
acréscimo de 6% nos números.
Por meio do atendimento virtual, o IDT
tem oportunizado canais para as empresas
ofertarem suas vagas no portal Emprega
Brasil, bem como a divulgação do portal
Gov.br/trabalho e o aplicativo SINE FÁCIL.
Dessa forma o trabalhador pode realizar
seu cadastro para emprego, verificar as
vagas existentes e autoencaminhar-se para
as que estejam dentro do perfil profissional
solicitado. Sendo assim, foram captadas
2.741 vagas no período e colocados 3.309
trabalhadores.

Fique por dentro das
medidas adotadas pelo
Governo do Estado do
Ceará, desde que foi
decretada a situação de
Emergência em Saúde.

Fonte: IDT
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Dieese e CNI criam ferramentas para calcular
impacto salarial da MP 936
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)
disponibilizam ferramentas virtuais que permitem que patrões e
empregados façam a simulação de acordos de redução de jornada e
salário em todas as faixas previstas e permitidas pela Medida Provisória
936. A MP permite uma negociação entre empregador e empregado para
a redução proporcional de jornada e salário por três meses em razão da
pandemia da Covid-19.
Para acessar o serviço, os interessados precisam preencher os dados
solicitados nos aplicativos. As ferramentas online permitem que sejam
feitas as simulações do valor a ser pago pelo empregador, o valor da ajuda
compensatória – se houver, o valor do benefício emergencial e total que o
trabalhador irá receber.
Clique AQUI para acessar a ferramenta do Dieese.
Clique AQUI para acessar a ferramenta da CNI.
Fonte: IDT

Empregados domésticos podem solicitar o
seguro-desemprego online
Agora é possível solicitar online o seguro-desemprego do
empregado doméstico. Desde a útlima sexta-feira (17), a Secretaria da
Previdência Social e Trabalho, do Ministério da Economia, disponibilizou a
plataforma online que possibilita o cadastro do benefício, sem que o
trabalhador precise sair de casa. É importante lembrar que o benefício é
gratuito e concedido aos trabalhadores domésticos desligados sem justa
causa.
O empregado doméstico pode receber até três parcelas do benefício,
no valor de um salário mínimo (R$ 1.045,00). O Ministério disponibilizou
uma página explicando o passo a passo. Num primeiro momento o
trabalhador deve acessar a plataforma e realizar o envio (upload) dos
documentos necessários. A análise do requerimento pode durar até 20
dias e o solicitante será informado sobre o deferimento ou indeferimento
da solicitação. Em caso de indeferimento, o sistema apresentará uma
notificação informando o motivo pelo qual o seu benefício não foi
concedido.
Clique AQUI para saber mais.
Fonte: IDT

Auxílio Emergencial - Caixa Econômica já creditou
16,3 bi para 24 milhões de brasileiros

Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do Auxílio
Emergencial do Governo Federal, a Caixa Econômica creditou mais de R$
16,3 bilhões para 24 milhões de brasileiros. Somente na última
segunda-feira (20), foram creditados auxílios para 4.230.900 pessoas na
Poupança Social Digital CAIXA.
O banco, agente pagador do auxílio, está realizando a maior
operação bancária da história do país. Somente na última semana foram
abertas mais de 10 milhões de contas Poupança Social Digital,
gratuitamente.
Até agora, 38 milhões de cidadãos já se cadastraram para
recebimento do benefício. O site auxilio.caixa.gov.br superou a marca de
275 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 32
milhões de ligações. O aplicativo Auxílio Emergencial Caixa já soma 45
milhões de downloads e o aplicativo Caixa Tem, para movimentação da
poupança digital, supera 11 milhões de downloads.
Saiba mais clicando AQUI.
Fonte: Caixa Econômica

Campanha de vacinação contra a Influenza é
concluída no Complexo do Pecém
A campanha de vacinação contra
a Influenza no Complexo do Pecém foi
concluída na tarde da última
segunda-feira (20). Mil doses da
vacina foram disponibilizadas pela
Secretaria da Saúde do Ceará para
serem aplicadas em caminhoneiros e
trabalhadores
portuários.
Todos
tiveram que apresentar documento
oficial com foto e identificação
funcional para comprovar o vínculo
empregatício.
De acordo com o Ministério da
Saúde, a vacina não age contra o novo
coronavírus, mas protege contra os
três tipos de gripe mais comuns
registradas no hemisfério sul no ano passado: Influenza A (H1N1),
Influenza B e Influenza A (H3N2). Além disso, a vacina auxilia os
profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico do Covid-19, já que os
sintomas são semelhantes aos da gripe.
As doses começaram a ser aplicadas na manhã da última sexta-feira
(17) e são resultado de uma ação realizada em parceria com a Associação
das Empresas Instaladas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém
(AECIPP), que reúne a maioria das empresas presentes na área industrial,
no porto e na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Complexo
do Pecém.
Fonte: Complexo do Pecém

Governador prorroga Decreto de isolamento
social no Ceará até dia 05 de maio

Após ouvir as recomendações de especialistas na área da saúde, o
governador Camilo Santana decidiu prorrogar novamente o decreto
estadual com medidas de isolamento social em território cearense, cujo
objetivo é combater a proliferação do novo coronavírus. O anúncio foi
feito pelo próprio governador em suas redes sociais, na noite de domingo
(19).
Camilo Santana explicou que o novo decreto segue as medidas
adotadas nos anteriores lembrando a manutenção dos serviços
essenciais que já funcionam, como bancos, lotéricas, supermercados e
farmácias. A novidade é o uso obrigatório de máscara para os
funcionários desses estabelecimentos, além de mais rigor nas regras para
evitar aglomerações.
Fonte: Governo do Estado do Ceará

SESI Ceará elabora cartilha que orienta sobre
ergonomia no trabalho home oﬃce

Em todo o mundo, durante a pandemia de coronavírus, as formas de
trabalho estão diferentes. Naturalmente, no Brasil e no Ceará isso
também está acontecendo. Com as recomendações de isolamento social,
muitas empresas orientaram e determinaram o trabalho home oﬃce para
seus funcionários.
A rotina das pessoas mudou e os desafios do trabalho home oﬃce
são muitos. Para orientar empresas e trabalhadores nesse momento de
mudança, o Serviço Social da Indústria (SESI Ceará) criou uma cartilha
com orientações e recomendações para o trabalho home oﬃce.
O documento traz dicas sobre a escolha do local de trabalho,
equipamentos e acessórios, além de indicações de como preparar a casa
e cuidar da saúde física e emocional.
Clique para acessar a cartilha.
Fonte: Fiec

Pós-quarentena: Fiesp lança protocolo de retomada
das atividades

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), lançou
um protocolo com alternativas para o retorno das atividades econômicas
após o isolamento social, de forma gradual e seletiva. O documento cita
boas práticas adotadas em diversos países quanto ao retorno às
atividades, além de detalhar protocolos de prevenção à Covid-19, bem
como dos cuidados com a saúde nos domicílios, transportes público e
privado, comércios de rua, shopping centers, fábricas, escritórios,
escolas, creches, dentre outros.
Algumas das medidas destacadas foram o aumento do
distanciamento físico, o uso de máscaras e outros equipamentos de
proteção individual (EPIs), e o reforço das práticas de higienização das
mãos e limpeza de ambientes. Apresenta, ainda, uma sugestão de horário
de funcinamento das atividades, para início e fim dos expedientes ao
longo do dia.
Confira o documento na íntegra clicando AQUI.
Fonte: Fiesp

MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Ampliação do auxílio emergencial para mais trabalhadores será
votada na quarta.

Sebrae e Caixa vão ampliar o acesso de pequenos negócios
a crédito.

Vale-alimentação para estudantes e ampliação da isenção na conta
de água são aprovados pela Assembleia Legislativa.

Governo do Ceará assume o segundo hospital privado e aumenta
em 131 os leitos para pacientes com Covid-19.

Mais Nutrição: doações ultrapassam 300 toneladas de alimentos.
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