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Quinta-feira, 2 de Abril de 2020

CORONAVÍRUS COMISSÃO INFORMOU QUE MAIS DETALHES DOS PLANOS VÃO ESTAR DISPONÍVEIS NESTA QUINTA

CORONAVÍRUS

UE propõe uma jornada
menor durante pandemia
Ideia é ajudar as pessoas a manterem
seus empregos enquanto a crise atinge
as economias do bloco de países
EUROPA
Da Agência Brasil
@jornalovale

A Comissão Europeia propôs
nesta quarta-feira um esquema de jornada de trabalho reduzida baseado no programa
Kurzarbeit da Alemanha para
ajudar as pessoas a manterem seus empregos enquanto
a pandemia de coronavírus
atinge as economias do bloco
de 27 países.
Ao anunciar o esquema por
mensagem de vídeo, a chefe da Comissão, Ursula von
der Leyen, não deu detalhes
sobre como ele será financiado, dizendo apenas que seria
garantido por todos os países

da UE - uma pista de que poderia estar vinculado ao Orçamento da UE.
“As empresas estão pagando
salários a seus funcionários,
mesmo que, no momento, não
estejam ganhando dinheiro. A
Europa agora irá apoiar, com
uma nova iniciativa”, disse von
der Leyen.
“O objetivo é ajudar a Itália,
a Espanha e todos os outros
países que foram duramente
atingidos. E o fará graças à solidariedade de outros Estados
membros”, disse.
De acordo com o antigo esquema alemão, o governo paga
parte do salário de um trabalhador quando as empresas
cortam suas horas diante de
uma desaceleração para impedir que eles percam o emprego

Arquivo

Argentina. Demissão suspensa

Argentina
proíbe as
demissões por
60 dias no país
AJUDA. O presidente da Ar-

Divulgação

República Tcheca. Funcionário municipal pulveriza desinfetante

27 compõem o blocou
Apaíses
da União Europeia, que
tenta evitar crise de
desemprego por conta
da pandemia.

por completo.
A Comissão informou que
mais detalhes de seus planos
estarão disponíveis nesta quinta. “Se não houver encomendas e as empresas ficarem sem
trabalho por causa de um choque externo temporário como
o coronavírus, elas não devem
demitir seus trabalhadores”.

.

gentina, Alberto Fernández,
anunciou dois decretos nesta quarta: um que proíbe as
demissões e suspensões de
funcionários pelos próximos
60 dias e outro que determina ajuda financeira a empresas com até 100 empregados.
As novas regras fazem parte
das medidas de emergência
pública tomadas pelo governo argentino diante da pandemia do novo coronavírus.
O país está em quarentena
total e obrigatória desde o
dia 20 de março até o dia 13
de abril, podendo ser prorrogada caso o governo entenda
ser necessário.

.

