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Acordos do BEM firmados até 24 de 
abril precisam ser informados até o 

dia 4 de maio 

Empregadores que não comunicarem 

sobre acordos terão que arcar com o 

pagamento da remuneração normal e os 

encargos relacionados. Saiba mais 

 Atualização do Cenário de Crédito  

Buscando manter as indústrias 
informadas sobre as medidas de crédito 
anunciadas e as ações da FIERGS, 
atualizamos este documento incluindo a 
linha de capital de giro lançada pela Caixa 
Econômica Federal em parceria com o 
Sebrae, a dispensa de documentos e 
certidões na contratação de crédito pelo 
BNDES e por instituições financeiras 
públicas e suas subsidiárias, bem como as 
atualizações na linha de capital de giro do 
BNDES e no crédito para pagamento da 
folha de salários. Acesse 

Indústria química é 
reconhecida como 
atividade essencial 

O governo federal publicou 
nesta quarta-feira, 29 de 
abril, o Decreto nº 10.329, 
que altera o Decreto nº 
10.282, responsável pela 
regulamentação da Lei nº 
13.979, que define os 
serviços públicos e as 
atividades essenciais.  
Decreto nº 10.329 
Posicionamento ICCA 
Acesse ABIQUIM  
 

 

COMUNICADO TÉCNICO 
Portaria que esclarece os 
critérios e procedimentos 
relativos ao pagamento do 
Benefício Emergencial 
instituído pela MP n° 

936/2020 - Portaria nº 
10.486/2020, do Ministério da 
Economia, que trata do 
processamento e do pagamento 
do Benefício Emergencial (BEm) 
previsto na Medida Provisória nº 
936/2020 

 

 

IBAMA DISPONIBILIZA PAINEL 

COM INFORMAÇÕES DO (CTF) 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
 

O Ibama disponibilizou um 

Painel com dados e 

informações relacionados as 

empresas brasileiras que estão 

no Cadastro Técnico Federal 

(CTF/APP). O painel retrata a 

distribuição numérica destas 

empresas por municípios de 

todos os Estados, bem como 

classifica os tipos de 

atividades em códigos, 

caracterizadas na legislação 

como potencialmente 

poluidoras e usufruidoras de 

recursos ambientais. O Painel 

pode ser vista pelo Link. 
 

 
Programa 

Emergencial de 
Suporte a 
Empregos 

 Vídeo Explicativo 
 

Saneantes substituem 

álcool gel no 

combate à Covid-19 

Diante do aumento 

da procura por itens à 

base de álcool, 

ANVISA orienta sobre 

produtos que ajudam 

na prevenção da 

disseminação do 

novo coronavírus. 

A Anvisa publicou, 

dia 23/4, a Nota 

Técnica 26/2020, que 

traz uma série de 

recomendações.  

 

FEPAM publicou a 
Resolução 04/2020 
que “Dispõe 
sobre a 
prorrogação das 
licenças 
ambientais por 
30 (trinta) dias 
corridos.” 
 
Íntegra da resolução 
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