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Aplicação da MP 936 
SIMMMERS consulta sua base sobre quais as ações e movimentações que a indústria irá 

implementar para minimizar o reflexo do COVID-19 na folha de salários. A MP oportuniza a 

indústria em fazer a “redução da jornada de trabalho com redução de salários em 25%, 50% 

ou 70%. A empresa pode ainda optar pela “suspensão do contrato de trabalho por 60 dias”. 

Uma decisão dura e que deve ser tomada com toda cautela, olhando para o futuro do negócio. 

A consulta para as indústrias do segmento eletro metal mecânico pode ser acessada pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/1bgDcuJBf5l1MY0iYpudcXTpJnbs6vK3CcLTCen1A1wU/edit 

 

Acesse a MP 936 pelo link:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm 

 

Medidas de apoio ao setor Produtivo 
O governo federal lançou um site onde os empresários poderão encontrar todas as medidas 

de auxílio. O mesmo será atualizado constantemente com as novas medidas.  

Clique no link:  

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/vamosvencer 

 

Indústrias e sua necessidade de captação de recursos 
Com o objetivo de saber as principais necessidades de captação de recursos financeiros das 

indústrias do Alto Vale do Itajaí neste momento de dificuldade que estamos enfrentando, a 

Vice-Presidência da FIESC - Alto Vale do Itajaí e os Sindicatos Patronais das Indústrias 

organizam-se para mapear e articular com entidades de fomento as soluções mais adequadas 

para cada necessidade. 

 
 

 

A coleta de dados ficará aberta até dia 08/04/2020. Veja no detalhe (64 respostas – 

06/04/2020 – 16h15min) -  

 

O resultado aponta para uma necessidade maior 

de micro e pequenas empresas. Concentrado em 

2 segmentos (eletro metalmecânico e 

confecção), apontou para a necessidade de 

financiar folha de salários e fluxo de caixa.  

https://docs.google.com/forms/d/1bgDcuJBf5l1MY0iYpudcXTpJnbs6vK3CcLTCen1A1wU/edit
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/vamosvencer
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Acompanhamentos das propostas da CNI  
 

Propostas da CNI e medidas anunciadas pelo Governo Federal contra a crise 

COVID-19, você pode conferir no link (atualizado 05/03/2020):  

 
file:///C:/Users/Sim-01/Downloads/Acompanhamento%20das%20Propostas%20da%20CNI%2005.04.2020%20(1).pdf 

file:///C:/Users/Sim-01/Downloads/Acompanhamento%20das%20Propostas%20da%20CNI%2005.04.2020%20(1).pdf

