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Mais de 184 mil atendimentos
realizados em 2020
Nos três primeiros meses de 2020, o
Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho (IDT) registrou 184.205
atendimentos realizados nos mais
diversos serviços, como cadastro,
encaminhamento para o mercado de
trabalho, habilitação ao
seguro-desemprego e emissão de CTPS.
Nesse contexto, mais de 8.500
trabalhadores conquistaram uma vaga
no mercado de trabalho, mantendo o
mesmo patamar de 2019.

PARA SABER MAIS
clique e acesse:

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

Em março, considerando a pandemia do coronavírus, a intermediação de
mão de obra sofreu uma queda a partir da 3ª semana, justamente
quando o Governo do Estado do Ceará decretou medidas de isolamento
social.
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Por conta disso, o IDT intensificou o uso de outros canais para viabilizar
o acesso aos serviços:
Para as empresas que realizam atividades essenciais e têm
ampliado suas vagas nesse período, o Instituto disponibiliza a Central
de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800.591.0363, bem como o
site www.idt.org.br, onde também pode ocorrer o cadastro da vaga.
Para os trabalhadores, é possível solicitar o seguro-desemprego
online e obter sua Carteira de Trabalho Digital (passo a passo disponível
no site do IDT). A recepção de currículos para as vagas abertas está
ocorrendo através de e-mails e o encaminhamento por telefone. As
vagas são divulgadas no site e nas redes sociais do Instituto.
Para os trabalhadores autônomos, é possível fazer um cadastro
no site, que possibilita o encaminhamento às solicitações para as
prestações de serviços domiciliares ou em empresas. O cadastro
também está disponível àqueles que desejam solicitar o serviço.

Saiba mais sobre a CTPS Digital

Nesse novo formato, os contratos de trabalho e demais informações
trabalhistas, como férias e alterações de salários, migram
automaticamente para a plataforma digital. De acordo com Ministério da
Economia, além de substituir a CTPS física, a CTPS Digital registra as
contratações processadas com base unicamente no número do CPF, seja
para cidadãos brasileiros ou estrangeiros – desde que já estejam no
Cadastro de Pessoa Física.
A nova versão digital do documento possibilita ainda aos trabalhadores
a consulta das experiências profissionais formais e desobrigará ao
empregador que esteja no e-Social de realizar anotações no documento
físico.
Para acessar o documento, basta baixar gratuitamente o aplicativo nas
versões IOS e Android, ou acessar pelo computador, por meio do link
https://www.gov.br/pt-br/temas/trabalho-emprego. Para quem já tem
cadastro no sistema, basta usar seu login e senha de acesso, quem não
possui, é necessário fazer o cadastro. O passo a passo está disponível no
site do IDT.
Mais informações você encontra no site do IDT (www.idt.org.br).
Fonte: IDT

Solicite seu seguro-desemprego online
Durante a pandemia, as Unidades do IDT/SINE não estão realizando
atendimento presencial mas o trabalhador não precisará esperar a
reabertura para solicitar o seu seguro-desemprego. Isto porque o
serviço está disponível na versão online.
O benefício, concedido ao trabalhador desempregado sem justa causa,
para auxiliá-lo na manutenção e busca de emprego, precisa ser
solicitado de 7 a 120 dias após a data da demissão e existem duas
formas para solicitar o serviço de casa: pelo computador ou pelo
aplicativo do celular, basta seguir o passo a passo disponível no site do
IDT (www.idt.org.br).
A liberação da primeira parcela ocorre 30 dias após o cadastro da
solicitação no sistema. E é concedido somente ao trabalhador que não
possuir renda própria com valor igual ou superior a um salário mínimo.
Fonte: IDT

10,3 mil novos empregos foram gerados no
Ceará em 2019
Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), divulgados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
do Ministério da Economia, revelaram um saldo positivo de 10.319
empregos celetistas gerados no Ceará em 2019. Os dados resultam das
385.096 admissões e 374.777 demissões realizadas em todo o Estado,
no balanço do ano. Os setores que mais contrataram foram serviços
(11.783) e comércio (2.429).
Quantidade de admissões e demissões de trabalhadores
no setor formal no Ceará (2019)
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Microempresas crescem 24% no primeiro
trimestre de 2020
A abertura de Micro e Pequenas Empresas (MPE) registradas no
primeiro trimestre de 2020, no Ceará, aumentou 24% em relação a
2019, de acordo com dados da Junta Comercial do Estado do Ceará. Ao
todo, de janeiro a março deste ano, foram registradas 2.944 MPEs. Já os
Microempreendedores Individuais tiveram aumento de 11%, em relação
ao mesmo período de 2019, com 19.734 novos registros este ano.
Fonte: Jucec

Jucec mantém serviços e atendimento 100% digital
O registro de empresas, a emissão de certidões empresariais e o
arquivamento de livros na Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec)
continuam sendo realizados pela internet. Com a situação de
emergência em saúde no Ceará, em decorrência do Coronavírus, os
servidores da autarquia estão em regime de teletrabalho, já
implementado no ano passado no setor de análise da Jucec e agora
ampliado para os demais funcionários. O atendimento está sendo feito
também por canais virtuais. São eles: FALE JUCEC, ferramenta
disponível no site da Autarquia, Atendimento por vídeo chamada,
sendo necessário agendar pelo site, e a Ouvidoria atende por meio do
WhatsApp: (85) 3108-2916.
Licenciamento de empresas
A formalização de empresas por meio da
REDESIM, que integra serviços de
licenciamentos de novos negócios,
também está funcionando para emissão
do CNPJ, liberado após registro na Jucec.
Para emissão das inscrições estadual e
municipal (Fortaleza), além do Certificado
de Conformidade dos Bombeiros, do
alvará de Funcionamento e Registro
Sanitário - para empresas de baixo risco.
Fonte: Jucec

Governo Federal lança plataforma de cursos
gratuitos de qualificação profissional
Como mais uma medida de redução dos impactos causados pela crise
decorrente da pandemia da covid-19, o Ministério da Economia criou
uma plataforma que possibilita ao empresário e ao trabalhador, em um
só lugar, obter acesso a cursos de qualificação profissional online que
serão ofertados gratuitamente por diversas instituições. Segundo o
Ministério da Economia, nesta primeira etapa, o Ministério mapeou e
catalogou nove instituições públicas e privadas que oferecerão 674
cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional. A carga
horária e a certificação de cada treinamento vão depender dos critérios
adotados pelas instituições parceiras.
A plataforma tem a função de reunir, organizar e apresentar aos
usuários a oferta de cursos que podem ser importantes para lidar com o
momento atual em que as pessoas estão se comunicando e utilizando
mais a internet para realizar as suas atividades. As instituições
participantes são: Senai, Senat, Sebrae, Edu Livre, English Live (EF),
Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Bradesco, Google, Escola
Nacional de Administração Pública (Enap) e Ministério da Educação.
Como acessar
A seleção dos cursos está dentro da plataforma gov.br, na página Todos
por Todos, uma campanha do governo federal para estimular o
movimento solidário, captando ofertas de serviços à população e
propostas de doações aos estados para o enfrentamento à pandemia do
novo coronavírus. Acesse clicando AQUI. #TodosporTodos
Fonte: Governo Federal

Governo Federal lança Perguntas e Respostas para
o setor produtivo
Para melhor orientar os empresários dos setores da indústria, comércio e
serviços, bem como à população em geral, sobre as medidas tomadas pelo
governo durante a pandemia do coronavírus, a Secretaria Especial de
Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia
(Sepec/ME) acaba de disponibilizar, na internet, a página Vamos Vencer:
Medidas de Apoio ao Setor Produtivo, em formato de Perguntas e
Respostas, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre como atravessar
esse momento de crise econômica causada pela covid-19.
Fonte: Governo Federal

MAIS NOTÍCIAS
clique e acesse:

Medida Provisória 936 disponibiliza medidas trabalhistas
complementares durante a pandemia.

Lei Nº 13.982, de 2 de abril de 2020, dispõe de auxílio emergencial
de R$600 mensais aos trabalhadores informais.

Portal Emprega Brasil cadastra e divulga vagas de emprego.

Ministério do Trabalho disponibiliza aplicativo “Carteira de
Trabalho Digital” para celular nas versões iOS e Android e Web.

Plataforma Trabalho e Emprego disponibiliza diferentes serviços
digitais aos trabalhadores e empregadores.

Portal da Caixa Econômica publica informações sobre o FGTS e
outros Benefícios do Trabalhador.

Receita Federal prorroga pagamento de tributos do
Simples Nacional.

Decreto Federal reduz a zero alíquota de IOF incidente sobre
operações de crédito.

Sebrae dá dicas sobre como empresas podem reagir
ao coronavírus.

Saiba como se inscrever no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal.

facebook.com/sedetceara

@sedet.ceara

facebook.com/adececeara

@adececeara

facebook.com/JucecCeara

@jucecceara

SINE/IDT

@sineidt

