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O jornal O Estado de S.
Paulo publicou em seu
portal, no dia 1 de
abril, o artigo "A
indústria
essencial
hoje,
amanhã
e
depois", do PresidenteExecutivo da Abiquim,
Ciro M. Marino.

A
indústria
essencial
hoje, amanhã
e depois
É
necessário
um
esforço para superar a
crise, mas soluções
estruturantes terão de
vir tão logo seja
retomado
o
fluxo
normal da vida no País.
Clique aqui para ler o
artigo no site do jornal
O Estado de S. Paulo.
Fonte: ABIQUIM
SUBSECRETARIA
DE
INSPEÇÃO
DO
TRABALHO(SIT)
DIVULGA
ORIENTAÇÕES GERAIS
AOS TRABALHADORES
E EMPREGADORES EM
RAZÃO DA PANDEMIA
DA COVID-19

A Subsecretaria de Inspeção
do Trabalho (SIT) divulgou
em 27-03-2020, o Oficio
Circular
SEI
n°
1088/2020/ME, que orienta
a observação de algumas
medidas para trabalhadores
e empregadores adotarem,
de
modo
a
prevenir/diminuir
o
contágio da COVID-19 e
preservar a vida, os
empregos e a atividade
econômica.

Definida as regras para
o empregador adiar o
pagamento do fundo de
garantia do tempo de
serviço- FGTS
Foi publicada hoje, no Diário Oficial da
União, pela Caixa Econômica Federal,
a Circular nº 897/2020, que dispõe
sobre a suspensão da exigibilidade do
recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS referente às
competências março, abril e maio de
2020, bem como o diferimento dos
respectivos valores sem incidência de
multa e encargos.
FEPAM SUSPENDE PRAZOS
PROCESSUAIS NO PERÍODO DE
CALAMIDADE PÚBLICA
A Fundação Estadual de Proteção
Ambiental (Fepam) suspendeu os prazos
processuais
dos
pedidos
de
licenciamento ambiental durante o
estado de calamidade pública decretado
em função da Covid-19. A Instrução
Normativa nº 1 foi publicada nesta terçafeira (31/3) no Diário Oficial do Estado.
GOVERNO ALTERA ALÍQUOTAS
DO SISTEMA "S"
O Governo publicou no Diário Oficial da
União de ontem, 31.03 em edição extra,
Medida Provisória que altera as alíquotas
do Sistema “S”.
Para ler a íntegra da MP acesse:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_Ato20192022/2020/Mpv/mpv932.htm
SEGURO DESEMPREGO
Passo a passo para obter o Seguro
desemprego utilizando o portal
www.gov.br
Assista o vídeo

PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS TERÃO
AJUDA DO GOVERNO
FEDERAL PARA PAGAR
SALÁRIOS
O Governo Federal anunciou
um pacote de medidas para
atender
às
vítimas
do
coronavírus
(Covid-19)
e
manter os empregos e as
atividades econômicas. A
ideia
anunciada,
durante
pronunciamento,
pelo
presidente da República, Jair
Bolsonaro, é que o governo
financie por dois meses os
salários dos funcionários de
pequenas e médias empresas.
O programa será uma parceria
entre
o
Banco
Central
(Bacen), o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), o Ministério
da Economia e a Federação
Brasileira
de
Bancos
(Febraban). Acesse
__________________________

Mapa publica portaria
com
atividades
e
serviços
essenciais
para
garantir
funcionamento
do
setor agropecuário e
abastecimento
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) publicou Portaria nº
116 nesta sexta-feira (27),
no Diário Oficial da União
(DOU),
que
especifica
produtos,
serviços
e
atividades essenciais para
garantir
o
pleno
funcionamento das cadeias
produtivas de alimentos,
bebidas
e
insumos
agropecuários durante a
pandemia do Coronavírus.

