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A Universidade FEEVALE
concede Desconto para
SINDIQUIM:

O grupo de associados pode
se inscrever em diferentes
cursos de Pós-Graduação.
3 alunos = 15% (10% pelo
convênio + 5%)
4 alunos = 20% (10% pelo
convênio + 10%)
5 alunos = 25% (10% pelo
convênio + 15%)
6 ou mais = 30% (10% pelo
convênio + 20%)
Passo 1: Efetuar inscrição no
curso de interesse através
do site www.feevale.br/pos
Passo 2: Comunicar ao
Sindiquim
que
tem
interesse em participar do
grupo de descontos e
solicitar que seu nome,
número de inscrição e curso
sejam incluídos na lista de
alunos.
Passo 3: Sindiquim envia email
para
especializacao@feevale.br
com nomes dos candidatos
e curso(s) de Pós-Graduação
de interesse.
Passo 4: Aguardar contato
do
Núcleo
de
PósGraduação por E-mail para
próximas orientações.

Exportações de US$ 862 milhões
representam pior resultado mensal em
produtos químicos desde a crise
econômico-financeira internacional
O mês de maio foi particularmente preocupante para o
setor
químico
brasileiro.
Com
resultados
diametralmente opostos, as importações em produtos
químicos foram as maiores desde setembro do ano
passado, totalizando praticamente US$ 3,5 bilhões no
mês, ao passo que as exportações, de US$ 862 milhões,
representaram o pior resultado mensal em produtos
químicos desde a crise econômico-financeira
internacional em idos de 2008. Nos últimos doze meses
(junho de 2017 a maio de 2018), o déficit da balança
comercial de produtos químicos, de US$ 25,2 bilhões, é
mais um indicador que sinaliza para um agravamento
do cenário, apontando um avanço de 7,7% na
comparação com o déficit do total de 2017, de US$ 23,4
bilhões. De janeiro a maio de 2018, o Brasil importou
US$ 15,6 bilhões e exportou US$ 5,4 bilhões em
produtos químicos, perfazendo um déficit de US$ 10,2
bilhões no período. Na comparação com os mesmos
meses do ano passado, as importações cresceram
11,8%, enquanto houve retração das exportações em
2%. Fonte: ABIQUIM

Micro e pequenas empresas e MEI com
empregados poderão ingressar no eSocial
a partir do mês de novembro
Foi publicada, no Diário Oficial da União desta quartafeira (11/7), a Resolução nº 4 do Comitê Diretivo do

Cursos com descontos
para
as
Indústrias
Químicas associadas ao
Sindiquim/RS:
Mesmo
valor dos sócios da
ARES:

Inscrições
Curso sobre eSocial em
SST (Segurança e Saúde
do Trabalho). Como as
Empresas
Devem
se
Preparar - 02 agosto de
2018 das 09:00 às 13:00:
Inscrições

eSocial permitindo que micro e pequenas empresas –
que são aquelas com faturamento anual de até R$ 4,8
milhões – e Microempreendedores Individuais (MEI)
possam ingressar no eSocial a partir do mês de
novembro. Destaca-se que somente os MEI que
possuam empregados – e que hoje totalizam um público
de

aproximadamente

155

mil

empregadores

–

precisarão prestar informações ao eSocial. Já para as
demais empresas privadas do País - que possuam

Inscrições

faturamento anual inferior a R$ 78 milhões – o eSocial

AGENDA

torna-se obrigatório a partir da próxima segunda-feira
(16/7). A nova norma, publicada hoje, é uma opção
oferecida aos micro e pequenos empregadores e aos
MEI. No entanto, os empregadores deste grupo que
tiverem interesse em ingressar no eSocial desde já,
também terão acesso ao sistema a partir de 16/07.
Fonte: Receita Federal

JULHO 2018 – VALIDAÇÃO DE
PROCESSOS
PARA
SANEANTES/COSMÉTICOS 26 de julho de 2018 – 8h:30min
às 18h, SINDIQUIM/RS em
parceria com a ANVISA.
JULHO 2018 – “Formação de
Auditor Interno do Sassmaq
Rodoviário” – 18 e 19 de julho
de 2018 – 8h30min às 17h30min.
ira SINDIQUIM / ABIQUIM Inscrições

