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Denuncie Produtos 
clandestinos! 

 
 

É muito importante a ajuda da 
comunidade em reconhecer 
os produtos clandestinos. 
Avise à Vigilância Sanitária de 
sua cidade ou Estado. Faça 
sua denúncia à ANVISA pelo  
e-mail  ouvidoria@anvisa.gov.br  
ou entre em contato com a 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 0800-
6429782     

Exerça sua cidadania, 
denuncie! 

      

 

 
   

 
   

 

 

Congresso de Atuação Responsável 
debaterá como as novas tecnologias 
contribuem para a saúde, segurança, 
meio ambiente e sustentabilidade 

  

 
  

Com o tema “A Química do Futuro – 

Um Universo de Possibilidades e 

Desafios”, o 17º Congresso de 

Atuação Responsável será realizado 

nos dias 15 e 16 de agosto, no Novotel 

Center Norte, na capital paulista. O 

evento bienal reúne tradicionalmente 

mais de 500 profissionais de empresas 

nacionais e estrangeiras, 

representantes do governo, da 

academia, da sociedade civil, ongs e 

sindicatos, que se reúnem para 

debater sobre as boas práticas em 

saúde, segurança, meio ambiente e 

sustentabilidade. 

FEPAM prorroga 
obrigatoriedade da utilização 

do sistema online de MTR 
 

A Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental (Fepam) prorrogou o 

prazo da obrigatoriedade da 

utilização do Sistema Online de 

Manifesto de Transporte de Resíduos 

(MTR) como único sistema válido 

para o transporte de resíduos no 

estado do Rio Grande do Sul para 30 

de junho de 2018. A alteração está 

prevista na Portaria Fepam nº 033/2018. 

 
 

AGENDA 
 

JUNHO 2018 “Fundamentos 
de segurança de processo” - 
07 de junho de 2018 – 
8h30min às 12h00min. 
Parceira SINDIQUIM / 
ABIQUIM 
 
JUNHO 2018 – REUNIÃO 
COMITÊ TÉCNICO – Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente - 
07 de junho de 2018 – 
14h00min às 17h00min.  
 
JUNHO 2018 – “Atualizações 
da Legislação do Transporte 
Terrestre de Produtos 
Perigosos - Resolução ANTT 
5232” - 13 de junho de 2018 – 
8h30min às 17h30min. 
Parceira SINDIQUIM / 
ABIQUIM 
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