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Autônomo pode baixar aplicativo a partir de hoje para renda de R$ 600
Agência Brasil

A partir das 9h de hoje (7), de 15 milhões a 20 milhões de trabalhadores informais não inscritos em programas so-
ciais poderão baixar o aplicativo da Caixa Econômica Federal que permitirá o cadastramento para receberem a renda 
básica emergencial. O auxílio - de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil para mães solteiras - será pago por pelo menos três meses 
para compensar a perda de renda decorrente da pandemia de coronavírus. A Caixa também lançará uma página na 
internet e uma central de atendimento telefônico para a retirada de dúvidas e a realização do cadastro. 

Redução de jornada ou salário deve ser comunicada ao sindicato, decide STF
UOL

Atendendo à ação protocolada pela Rede, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), 
determinou hoje que os acordos individuais de redução de jornada ou salário, previstos pela MP (medida provisória) 
936, devem ser comunicados aos sindicatos, que conduzirão, se quiserem, a negociação coletiva. O ministro argumen-
tou que a medida cautelar busca proteger os direitos dos trabalhadores e evitar retrocessos, promovendo segurança 
jurídica a todos os envolvidos nas negociações trabalhistas. Lewandowski reforça que quer preservar o texto original 
da MP, tirando apenas os pontos considerados inconstitucionais.

 

Coronavírus faz governo e relator negociarem  
ampliação do Trabalho Verde e Amarelo

Folha de S. Paulo

O pacote de medidas lançado pelo governo em novembro para tentar estimular a geração de empregos deverá ser 
alterada na Câmara. A propota cria o trabalho Verde e Amarelo, com redução de encargos para patrões que contrata-
rem jovens no primeiro emprego e pessoas acima de 55 anos de idade que estavam fora do mercado formal. Por causa 
da crise econômica causada pelo novo coronavírus, o governo avalia defender que o corte de encargos seja etendido 
aos contratos de jovens (18 a 29 anos) que já tiveram a carteira assinada, e não apenas a aqueles que ainda vão ingres-
sar no mercado de trabalho. 

CNC projeta queda de R$ 738 milhões nas vendas da Páscoa por coronavírus
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 

Com a crise do coronavírus, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que as 
vendas da Páscoa em 2020, uma das mais importantes datas do comércio brasileiro, registrem uma queda histórica de 
31,6% em relação a 2019, o que representaria uma perda de R$ 738 milhões. De acordo com o estudo, o faturamento do 
varejo deve alcançar R$ 1,598 bilhões esse ano, contra R$ 2,336 bi no período passado. Segundo o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, o cenário, inimaginável no início do ano, é resultado das restrições ao consumo impostas pelo 
isolamento social. “Os efeitos da pandemia de Covid-19 restringiram dramaticamente o fluxo de consumidores nas lojas. 
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VOTE NÃO e ajude o Sistema S a continuar ajudando o Brasil!

A medida precisa ser aprovada 
pelo Congresso, mas o Senado ante-
cipou-se e está fazendo uma consulta 
pública para medir a reação da opi-
nião pública brasileira, antes de votar 
a matéria. O corte acarretará os se-
guintes impactos no Sesc e no Senac:

• Fechamento de 264 unidades; 

• Demissão de 10.210 colaboradores; 

• Diminuição de 36 milhões de atendimentos, vagas e 

inscrições de seus serviços; 

• O corte vai na contramão do que está sendo feito 

em diversos países, no sentido de ampliar a prote-

ção social da população neste momento da crise 

gerada pela pandemia.

 Clique aquie e vote em
 favor ao Sistema S, VOTE NÃO.

Redução salarial por acordo individual só terá efeito  
se validada por sindicatos de trabalhadores

Com informações do Supremo Tribunal Federal

Nesta segunda-feira (6), o ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski, decidiu que 
o Programa Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e da Renda, que 
prevê a redução de salários e jornada 
de trabalho de funcionários de em-
presas privadas só terá validade se 
os sindicatos de trabalhadores  forem 
notificados em até 10 dias e se mani-
festarem sobre sua validade. Segundo 
a decisão, caso os sindicatos não se 
manifestem, o acordo fica valendo.

O ministro ressalta que, diante das 
graves proporções assumidas pela 

pandemia da Covid-19, é necessário 
agir com cautela, visando preservar 
resguardar os direitos dos trabalha-
dores e, ao mesmo tempo, evitar re-
trocessos. Sua decisão, assim, tem o 
propósito de promover a segurança 
jurídica de todos os envolvidos na ne-
gociação, "especialmente necessária 
nesta quadra histórica tão repleta de 
perplexidades”.

Para o presidente do Sistema Fe-
comércio Sesc Senac PR, Darci PIa-
na, este é um momento decisivo para 
sindicatos. "Chegou o momento dos 
nossos Sindicatos mostrarem suas 

competências, com a realização de 
acordos que possibilitem a sobrevi-
vência das empresas e sejam dignos 
aos colaboradores. Só assim podere-
mos prestar serviços aos empresários, 
que por outro lado ficarão agradeci-
dos e verão a importância da sua en-
tidade patronal. A hora é de mostrar 
nossa competência", declarou o pre-
sidente do Sistema Fecomércio Sesc 
Senac Paraná.

A decisão, na íntegra,  
está disponível AQUI.

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=141346&voto=contra
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=141346&voto=contra
www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6363.pdf
www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6363.pdf
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continua na próxima página

De acordo com a analista do Senac 
PR, Ana Paula Duarte, investir em pro-
gramas de treinamento e desenvol-
vimento é uma forma de valorizar os 
colaboradores e deve fazer parte da 
rotina das equipes para torná-las mais 
engajadas. “Nesse momento específi-
co, cheio de incertezas e inseguranças, 
as empresas podem demonstrar a sua 
preocupação em relação à preserva-
ção de seus talentos e a importância 
do bem-estar intelectual de todos, 
proporcionando ao funcionário o de-
senvolvimento de suas competências 
e habilidades, deixando-o assim, com 
a sensação de pertencimento, além do 
estímulo para que a busca pelo conhe-
cimento seja contínua”, avalia. 

A especialista do Senac PR cita as 
principais vantagens de uma empre-
sa qualificar o quadro funcional em 
períodos de crise: 

• Credibilidade da marca: Pessoas 
valorizadas em seu trabalho com 
programas de desenvolvimento e 
treinamentos são mais comprome-
tidas, o que reflete na qualidade das 
atividades realizadas. Será possível 
perceber o impacto positivo na en-
trega ao cliente, aumentando a cre-
dibilidade dos serviços prestados.

• Inovação: Profissionais que partici-
pam de qualificações desenvolvem 

a capacidade diferenciada de imple-
mentar novas possibilidades. Ao con-
tar, em seu quadro funcional, com um 
profissional com iniciativa, criativo, 
inovador e autônomo, a empresa ob-
servará o sucesso na implementação 
de seus produtos por proporcionar 
entregas diferenciadas.

• Sustentabilidade: Colaboradores que 
buscam por qualificação desenvol-
vem a consciência sobre o uso ra-
cional dos recursos organizacionais 
disponíveis, e mostram-se mais cen-
trados no desenvolvimento social e 
econômico. Dessa forma, a empresa 
vai otimizar seus resultados.

• Estímulo ao trabalho em equipe e 
atitude colaborativa: Em um am-
biente profissional onde ocorre a 
formação contínua, os colaborado-
res desenvolvem a capacidade de 
estabelecer relações construtivas, 
trabalho em equipe baseado na co-
laboração, no compartilhamento de 
informações com uma comunica-
ção clara, objetiva e assertiva. Essa 
atitude interfere diretamente no cli-
ma organizacional da empresa.

• Surgimento de Lideranças: Por 
meio da qualificação, o colaborador 
conseguirá expressar sua autono-
mia, criatividade e conhecimentos, 
oferecendo a ele a oportunidade 

de mostrar suas habilidades com a 
liderança. Dessa forma, a empresa 
vai cultivar seus talentos e permitir 
o crescimento pessoal e profissional 
de seus colaboradores.

A qualificação pode focar des-
de conhecimentos técnicos, bem 
como no desenvolvimento de ha-
bilidades pessoais, tais como co-
municação, liderança e inovação. 
“É necessário que além de domí-
nio técnico, o profissional saiba 
comunicar-se, tenha protagonis-
mo, saiba inovar e resolver prob-
lemas, então as empresas precis-
am buscar qualificações para os 
seus empregados, que proporcio-
nem todo esse desenvolvimento”, 
explica Ana Paula. 

Com a limitação à circulação de 
pessoas devido ao coronavírus, os cur-
sos a distância são a melhor opção para 
capacitação de equipes. A inovação e 
a tecnologia conseguem minimizar 
os efeitos do distanciamento entre os 
alunos. “O ensino EAD, além da flex-
ibilidade, pois o aluno pode estudar 
em local e horário condizentes com 
sua rotina diária de trabalho ou outras 
atividades, possibilita que ele desen-
volva características importantes para 
a vida pessoal e profissional, tais como 
autonomia, organização e colabo-
ração”, completa Ana Paula.

Qualificar funcionários em tempos de crise é o  
caminho para fortalecimento das empresas

Com colaboradores em casa, esse período de isolamento social para evitar a propagação do novo 
coronavírus pode ser um momento interessante para as empresas qualificarem suas equipes. 
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Para auxiliar as empresas a inve-
stirem na qualificação de suas equi-
pes neste período de isolamento so-
cial, o Senac PR possui um portfólio 
especial de cursos corporativos na 
modalidade EAD, que abrange cursos 
da WebTV, no formato de vídeoaulas, 
nas áreas de moda, beleza, gastrono-
mia, gestão e hospitalidade. Também 
estão disponíveis diversos cursos de 
informática, gestão, comunicação, 
qualidade no atendimento ao cliente 
e idiomas. 

A instituição concede descontos 
para inscrições realizadas pelas em-
presas para seus funcionários, com 
percentual variável de acordo com a 
quantidade de inscritos: de 5 a 20 
matrículas o desconto é de 10%, e 
acima de 20 matrículas, o descon-
to sobe para 15%. Para ter direito ao 

abatimento, é necessária a compro-
vação do vínculo empregatício de 
cada funcionário inscrito e a com-
pra deverá ser efetuada em nome da 
empresa. 

Nos cursos a distância do Senac, 
o aluno vivencia situações do dia 
a dia do fazer profissional, através 
de atividades interativas, fóruns de 
discussão, questionários contextu-
alizados com a realidade profission-
al, referencias textuais e contato 
com tecnologias. “O aluno é levado 
a enfrentar desafios na resolução 
de problemas, análises de  cases, 
proposição de melhorias e criação 
de novos produtos, desenvolven-
do sua criatividade e o foco em re-
sultados, além de contar com uma 
equipe de tutoria com especialistas, 
disponíveis para auxílio em caso de 

dúvidas, questionamentos e apoio”, 
explica. 

As empresas interessadas em qual-
ificar seus funcionários neste período 
podem entrar em contato com a uni-
dade do Senac mais próxima ou de 
sua área de abrangência. Os telefones 
e demais formas de contato estão 
disponíveis no site www.pr.senac.br. 
Basta selecionar a sua cidade, para o 
que o portal direcione o acesso para a 
unidade correspondente. 

Assim, quando a crise provoca-
da pela Covid-19 passar, a empresa 
terá profissionais ainda mais quali-
ficados para retornar às atividades, 
motivados e preparados para o novo 
contexto econômico traçado pela 
pandemia. 

http://www.pr.senac.br/
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Senac oferta cursos com desconto especial de Páscoa
Cursos da WebTV de Brigadeiro Gourmet, Preparo de bombons e  
Preparo de docinhos básicos estão com 30% de desconto 

A páscoa está chegando e que tal 
aproveitar esse período em casa para 
se qualificar com cursos a distância 
do Senac? Três cursos da WebTV 
estão com um desconto especial de 
30%. São eles: Brigadeiro Gourmet, 
Preparo de bombons e Preparo de 
docinhos básicos. Todos possuem 
carga horária de 20 horas e são dire-
cionados tanto para aqueles que de-
sejam preparar essas guloseimas para 
a família quanto para quem quer ga-
rantir uma renda extra. 

Os cursos são compostos por ví-
deoaulas bastante ilustrativas e práti-
cas. O conteúdo dos cursos da Webtv 
Senac ficam disponíveis no ambiente 
virtual de aprendizagem por 30 dias 
e o aluno pode assisitir às aulas quan-
tas vezes quiser. Além dos vídeos, 
são disponibilizados conteúdos em 
materiais complementares e eventu-
ais dúvidas podem ser respondidas 
pelo atendimento da tutoria. O aluno 
também deverá realizar as atividades 
propostas e, no final, fazer a avaliação 
para receber seu certificado.

No curso de Brigadeiro Gourmet são 
apresentadas diferentes receitas, modo 
de preparo, decoração e embalagem, 
possibilitando a comercialização. Entre 
as receitas de brigadeiros estão: clássico, 
doce de leite e coco, limão siciliano re-
cheado, gengibre, chocolate com pimen-
ta, café, pistache, castanhas e passas ao 
rum, especiarias, noz-pecã e gergelim. 
A base continua a mesma do brigadeiro 
simples, só que com a adição de ingre-

dientes mais sofisticados, como o choco-
late belga, as bebidas, as especiarias e os 
confeitos diferenciados característicos 
do brigadeiro gourmet.

No curso Preparo de Bombons o 
aluno vai conhecer técnicas diversas 
de preparo, combinando recheios e 
coberturas. O programa inclui o estu-
do sobre a origem do cacau, tipos de 
chocolate e temperagem, barrinha de 
chocolate e o preparo de bombons de 
cereja, maracujá, morango, cajá com 
crocante, licor com cupuaçu, trufado 
de chocolate branco e rum, caramelo 
com flor de sal e sonho de noiva. 

Degustar um docinho é sempre 
uma delícia. No curso Preparo de do-
cinhos básicos é possível conhecer a 
história dos doces mais populares e 
aprimorar os conhecimentos no pre-
paro do brigadeiro, brigadeiro bran-
co, dois amores, beijinho,  olho de 
sogra, cajuzinho,  abacaxi com coco, 
morango cristal e uva cristal, seja para 
o consumo doméstico ou para vender.

 As inscrições com 30% desconto  
 vão até o dia 17 de abril.  
 Acesse!

https://ead.senac.br/cursos-livres
https://ead.senac.br/cursos-livres
https://ead.senac.br/cursos-livres
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PARABÉNS 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA  

DE PARANAVAÍ (SIVAPAR) 

EM 4 DE ABRIL, 34 ANOS. 
 

A FECOMÉRCIO TEM MUITO ORGULHO DE PODER  
CONTAR COM VOCÊS NO FORTALECIMENTO  

DO COMÉRCIO DO NOSSO ESTADO. 

EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO, 
OBRIGADO POR TODOS ESTES ANOS DE PARCERIA. 

E QUE VENHAM MUITOS OUTROS. 
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NÃO ENTRE DE 
SAPATOS EM CASA

O QUE USAR PARA 
LIMPAR A CASA? QUANTAS 
VEZES POR DIA?

CASA LIMPA, 
LIVRE DO COVID19

DISQUE
SAUDE

136

COMO A LIMPEZA 
DEVE SER FEITA?

Começar pelas partes mais altas e 
terminar no chão. O uso de aspirador 
ajuda a não espalhar partículas 
contaminadas. Um pano úmido, porém, 
tem a mesma eficácia na tarefa.

A limpeza deve ser feita diariamente e de forma 
mais criteriosa. Utilize desinfetante ou uma 
solução de vinagre e água para 
limpar o piso. Nas superfícies, pode 
ser usado o álcool 70%, aliado no combate 
ao coronavírus. O uso do aspirador de pó 
também é recomendado.  

QUAIS OBJETOS REQUEREM 
MAIS ATENÇÃO?

CUIDE DE SUA CASA, DE VOCÊ E DE SUA FAMÍLIA.

Os de uso compartilhado, como 
controle remoto, telefone, 
interruptores, campainhas, maçanetas 
e corrimãos. Após cada uso, é 
recomendada a limpeza com álcool 
70% ou solução de água e 
sabão neutro líquido.

GUIA DE
ORIENTAÇÕES

O indicado é retirar os 
calçados antes de entrar 
em casa ou utilizar um 
capacho de vinil, que deve 
ser lavado frequentemente.


