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GUIA PARA EMPRESA
DE SANEANTES
A ABIPLA participou com o
CRQ- IV Região do Guia para
Empresas de Saneantes, que
tem o objetivo de incentivar e
facilitar
o
acesso
das
empresas
à
legalização,
diminuindo
assim
a
informalidade Fonte ABIPLA

O SINDIQUIM/RS apoia a
Bolsa de Recicláveis
A Bolsa de Recicláveis da
FIERGS é um portal eletrônico
de compra, troca e venda de
resíduos, buscando fortalecer e
criar novas oportunidades para
o setor de reciclagem, não
somente no Rio Grande do Sul
mas em todo o país.
Consulta Pública Drawback
Integrado Suspensão FIERGS

A SECEX abriu consulta pública
convidando
as
empresas
exportadoras, importadoras e
despachantes
aduaneiros
a
participarem
de
pesquisa
referente ao Drawback Integrado
Suspensão, com o objetivo de
aprimorar a regulamentação e o
sistema. A consulta pública é
feita mediante preenchimento do
formulário de pesquisa, que se
encontra disponível no link
http://www.mdic.gov.br/arquiv
os/dwnl_138808246.doc
RESOLUÇÃO ANVISA-RDC Nº
3, DE 27 DE JANEIRO DE 2014

A
Agência
Nacional
de
Vigilância Sanitária adota a
seguinte Resolução: Art. 1º Fica
aprovado o "Certificado de
Venda Livre de Produtos
Saneantes", que consta como
Anexo e faz parte da presente
Resolução, e contém modelo e os
requisitos mínimos para o
referido certificado. Art. 2º Este
regulamento
incorpora
ao
ordenamento jurídico nacional a
Resolução GMC MERCOSUL
Nº 29/12. Art. 3º A GerênciaGeral de Saneantes, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária,
emitirá Certificado de Venda
Livre de Produtos Saneantes por
solicitação
do
titular
do
registro/notificação.

AGENDA
MARÇO 2014 - Guia de Gestão

da Proteção Empresarial para

Paraguai anuncia plano de investimentos de
U$ 7 bilhões e quer atrair empresários
brasileiros
Encontro dos ministros paraguaios com o presidente da
CNI, Robson Braga de Andrade, sinaliza importante
aproximação entre os dois países Os ministros de
Indústria e Comércio do Paraguai, Gustavo Leite, e de
Obras Públicas e Comunicações, Ramón Jiménez,
apresentaram um plano de investimentos público-privado
de US$ 7 bilhões nos próximos cinco anos. As
oportunidades que surgirão naquele país foram
apresentadas ao presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, em reunião
com empresários e o ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior do Brasil, Fernando
Pimentel. Fonte CNI

Está disponível a versão 1.1 do Manual de Orientação
do eSocial, aprovada e divulgada pela CIRCULAR Nº
642, de 6 de janeiro de 2014, da Caixa Econômica
Federal. O manual tem por objetivo estabelecer as
regras do eSocial e orientar o empregador e o
contribuinte para a nova forma de cumprimento de
suas obrigações. Acesse aqui o novo Manual.

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
FIERGS

–

ABIQUIM

–

2014 - SEMINÁRIO:
Política Nacional de Resíduos
Sólidos - PNRS e Logística
Reversa 12 de março de 2014 - 14h às
MARÇO

18h, FIERGS sala D3 301.
Eduardo Mc Mannis Torres.

ABRIL

2014

-

Seminário

Eng.

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
Emergência
Discussão

à

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

