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ANTT prorroga
prazo para a
implantação do
Código Identificador
da Operação de
Transporte
A Agência Nacional de
Transportes Terrestres
(ANTT)
publicou
a
Resolução nº 5.873, de
10 de março de 2020,
que altera a Resolução
nº 5.862, responsável
pela regulamentação do
cadastro da Operação de
Transporte
necessário
para a geração do
Código Identificador da
Operação de Transporte
(CIOT) e prorroga para
90 dias o prazo para as
Instituições
de
Pagamento Eletrônico de
Frete (IPEFs).
Fonte ABIQUIM
(Leia aqui a
completa

matéria

NOVAS ALIQUOTAS
DO INSS
Com
a
Nova
Previdência, entram em
vigor, no mês de março,
as
alíquotas
progressivas
que
estabelecem que quem
ganha mais pagará
mais e vice-versa. No
Regime
Geral
de
Previdência
Social
(RGPS),
as
novas
alíquotas valerão para
contribuintes
empregados, inclusive
para
empregados
domésticos, e para
trabalhadores avulsos.
Acesse as alíquotas no
link abaixo:
http://www.previdencia.gov.
br/2020/02/novas-aliquotasda-previdencia-entram-emvigor-em-marco/

DICAS DE COMO
IMPLANTAR E GERIR O

HOME OFFICE
A rápida evolução do cenário
internacional sobre o COVID-19 tem
desafiado até mesmo as mais
experientes equipes de RH a dar
respostas eficientes e céleres diante do
grande mar de dúvida e agitação que
permeia os ambientes laborais de todas
as organizações.
Fonte: PERFIX ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA
Acesse o documento

Comunicado
Abiquim sobre
procedimentos
preventivos ao
Covid-19
Diante

do

do

número de casos do novo
coronavírus (Covid-19) no
Brasil, a Abiquim instituiu
um

SINDIQUIM/RS firma parceria com
PAMCARY

aumento

comitê

gerenciamento

de
de

crise

formado pela presidênciaexecutiva,

diretoria

Assuntos

de

Técnicos,

diretoria de Assuntos de
Comércio

Exterior

e

Administrativa, diretoria de
Economia

e

Estatística,

área jurídica e área de
Comunicação. Esse comitê
tem como foco manter o
bem estar dos funcionários,
associados e prestadores
de serviço e ao mesmo
tempo

manter

o

atendimento às empresas
associadas.
(Leia

aqui

completa)

a

matéria

