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‘2014 começa mal, pois Selic em 10,50%a.a 
impede retomada da indústria’, diz Paulo 
Skaf 
Nesta quarta-feira (15/01) o Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco Central  abriu o ano de 

2014 definindo novo aumento de 0,5pp, assim o novo 

valor da taxa Selic passa a ser de 10,50 % a.a. Para 

Federação e o Centro das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Fiesp e Ciesp), o Copom mais uma vez errou. 

Em 2013 o crescimento da indústria não foi capaz de 

compensar o encolhimento de 2,5% do ano anterior. 

Fonte FIESP 

 
Substituição Tributária - Operações 
interestaduais – Inclusão do Estado do 
Mato Grosso no rol dos Estados 
signatários de acordos. 
 
Decreto do Estado do Rio Grande do Sul nº 51.042 de 

18.12.2013 - DOE-RS: 19.12.2013 

Foi alterado o RICMS/RS, com efeitos desde 

11.12.2013, relativamente ao regime da substituição 

tributária, para dispor sobre a inclusão do Estado de 

Mato Grosso, na relação dos Estados signatários de 

acordos que determinam a aplicação do regime nas 

operações interestaduais com: 

a) produtos alimentícios; 

b) cosméticos, perfumaria, artigos de higiene 

pessoal e de toucador; 

c) produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos.  

 

AGENDA 

MARÇO 2014 - Guia de Gestão da Proteção 
Empresarial para Instalações Industrias Químicas 

foi desenvolvido com base na melhor informação 
técnica hoje disponível. Este GUIA contempla explicitar 
a integração entre os conceitos do GUIA e o Programa 
AR® e indicar requisitos e práticas específicas que 
permitam atingir pelo menos o nível de implementação 
requerido pela ABIQUIM. 11 de março de 2014 - 

8h30min às 17h00min. Parceira SINDIQUIM – 
ABIQUIM – FIERGS 
 

ABRIL 2014 - Seminário de Inovação: 
Objetivo: Levar o conhecimento da inovação junto ao 
setor empresarial da indústria de HPPC, visando inserir 
a inovação na estratégia de negócios da empresa, 
além de estimular a mudança na cultura  

 
organizacional. Apresentar o arcabouço 
legal da inovação no Brasil e os 
mecanismos de fomento; e insights para 
o desenvolvimento de projetos de 
inovação. 09 de abril de 2014 - 8h30min 

às 17h00min. Parceira SINDIQUIM – 
ABIHPEC;  
Gerenciamento de Produtos - 

Regulamentação;  Aspectos Gerais;  
Regulamentação para produtos químicos 
– Brasil e outros países; Princípio da 
Precaução entre outros. 07 de abril de 
2014 – 8h30min às 17h00min. Parceria 

SINDIQUIM – ABIQUIM 
 
MAIO 2014 - Seminário de Meio 
Ambiente Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e Capacitação Sobre a 
Gestão Sustentável de Resíduos: 19 e 
20 de maio de 2014 - 8h30min às 

17h00min. Parceria SINDIQUIM – 
ABIHPEC; 
Planos de Resposta à 
Emergência - Discussão e 

enriquecimento técnico sobre o conteúdo 
básico de um Plano para Resposta a 
Emergências considerando: Cenários 
Acidentais com consequências Internas; 
Cenários Acidentais com consequências 
que ultrapassam os limites da empresa; 
Cenários gerados pela vizinhança que 
possam afetar a empresa; Emergências 
Externas; Planos de Auxilio Mutuo. 26 de 
maio de 2014 - 8h30min às 17h00min. 

Parceria SINDIQUIM – ABIQUIM 
 
AGOSTO 2014 - CURSO: 
Formação de Auditor Interno – 
Programa Atuação Responsável 
21 e 22 de agosto de 2014 - 8h30min às 

17h00min. Parceria SINDIQUIM – 
ABIQUIM 
 

OUTUBRO 2014 - SEMINÁRIO: 
Atendimento a Legislação de 
Segurança, Saúde e Higiene do 
Trabalho - Transmitir informações 

sobre a legislação nacional de SSHT - 
Segurança, Saúde e Higiene do Trabalho 
- com a descrição dos processos que 
estabelecem e asseguram o atendimento 
à mesma. 08 de outubro de 2014 – 
8h30min às 17h00min. Parceira 

SINDIQUIM – ABIQUIM 
 
NOVEMBRO 2014 - SEMINÁRIO: 
Gerenciamento de Mudanças - 
Proporcionar aos participantes os 
conhecimentos necessários para o 
Gerenciamento de Modificações (GM) de 
seus processos, produtos, instalações e 
serviços. 17 e 18 de novembro de 2014 - 
8h30min às 17h00min. Parceria 

SINDIQUIM – ABIQUIM 
 

 

 

Indústria gaúcha reduz 
produção para ajustar 
estoques 
A Sondagem Industrial do RS 
de novembro mostrou 
redução da produção, 
utilização da capacidade 
instalada abaixo do usual e 
escoamento de estoques. 
Os indicadores variam de 
zero a cem pontos. Valores 
acima de 50 representam 
crescimento em relação ao 
mês anterior, UCI acima do 
usual, estoques acima do 
planejado e expectativas 
positivas. Fonte FIERGS  
 

Contribuição Sindical 2014 
Em conformidade com o que 
estabelece a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), em 
seus artigos 578 e seguintes, 
as empresas integrantes da 
categoria econômica 
abrangidas pelo Sindicato das 
Indústrias Químicas no Estado 
do Rio Grande do Sul – 
Sindiquim/RS, estão obrigadas 
a efetuar o recolhimento da 
Contribuição Sindical, 
empregador, até o dia 31 de 
janeiro de 2014, calculada 
conforme tabela estabelecida 
pelo artigo 580, inciso III, da 
CLT. www.sindiquim.org.br  

 

AINDA É POSSÍVEL ADERIR AO 

CONVÊNCIO COM SEBRAE 

PARA AS  INDÚSTRIAS DE 

COSMÉTICOS  
O Sindiquim/RS, o Núcleo 

Gaúcho de Cosméticos e o 

Sebrae formataram convênio 

para as pequenas indústrias de 

cosméticos. Será na área de 

desenvolvimento empresarial e 

irá proporcionar o 

fortalecimento do segmento em 

nosso Estado. As ações 

previstas são consultoria 

financeira e  estratégica, 

marketing comercial, gestão de 

pessoal, ampliação de 

mercado, entre outras. Já estão 

abertas as inscrições para fazer 

parte do convênio, 

Inscrições/informações: 

Carolina Strack Rostirolla 

Gerência Regional Sinos Cai e 

Paranhana Fone: (51) 3594-

2995      (51) 8594-1915 e-mail:  

carolinar@sebrae-rs.com.br 
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