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ATENÇÃO:
As
empresas
terão
acesso aos pedidos
E DECISÕES dos
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
dos
empregados
feitos no INSS

PORTARIA
DIRBEN/INSS Nº
1.012, DE 6 DE
ABRIL DE 2022
As
empresas
privadas e entes da
administração
pública
direta
e
indireta de qualquer
dos Poderes da
União, Estados e
Municípios,
que
possuam em seus
quadros ocupantes
de cargo, emprego
ou função pública,
terão acesso às
decisões
administrativas de
benefícios
requeridos por seus
empregados,
resguardadas
as
informações
consideradas
sigilosas.
A consulta será
disponibilizada por
meio do sítio do
Instituto Nacional de
Seguro Social www.gov.br/inss
nas
opções
de
serviços
para
empresas.

18 maio - 2022 • 14:00 > 15:00
Evento Online via Youtube – Inscrição Grátis
Chamada Pública para a Seleção de
empresas para inscrição no Edital da
Inovação.
O Instituto da Transformação Digital - ITD lança
no dia 18 de maio, as 14h, em evento com
transmissão online para todo o Brasil, o Edital
da Inovação.
Você sabia?
Que pode reduzir o custo de aquisição de
equipamentos de tecnologia (de máquinas
industriais a checkout no PDV) para sua
empresa em até 50%?
Que pode reduzir o custo da folha de
pagamento ao criar uma área de P&D e
alocar pessoas estratégicas do seu negócio?
Que pode reter impostos para investir em
projetos de INOVAÇÃO?
No lançamento do edital da inovação, você
irá conhecer as formas de obter estes
benefícios, que podem chegar a 34% do IRPJ.
Quer apoiar e/ou participar?
paulo@institutodatransformacao.com.br para
obter mais detalhes.

➢ Após o evento, se necessário, o
SINDIQUIM/RS dará apoio às indústrias
interessadas em participar do edital.

ALERTA:
ATUALIZAÇÃO DA
PÁGINA INICIAL DO
SISTEMA MTR
ONLINE
A Fundação Estadual de
Proteção
Ambiental
Henrique Luis Roessler
(Fepam) informa que, a
partir do encerramento
do 2° trimestre de 2022, o
SIGECORS
será
descontinuado.
Diante
disso,
os
empreendimentos
licenciados no âmbito da
Fepam, deverão atualizar
os dados com a inclusão
do
código
do
empreendimento
presente
na
Licença
Ambiental de Operação
em vigor. A atualização
deve ocorrer junto aos
dados
cadastrais
no
Sistema
MTR
Online
(MENU > Configurações >
Meus Dados). Para mais
informações acesse: •
MTR Online Fepam; •
Orientação para cadastro
de usuário; • Perguntas
Frequentes;
Mais
informações poderão ser
obtidas no Sistema de
Controle de Manifesto de
Transporte de Resíduos MTR, ou pelo telefone: (51)
3288-9536
ou
e-mail
manifesto@fepam.rs.gov.
br

