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Formação do Preço de Exportação 
e Análise da Competitividade em 

Mercados Externos 

 
 

 

 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 75, 

DE 2017 :  Altera a Lei nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, para incluir óleos e gorduras de 

uso culinário como produtos do sistema de 

logística reversa. 

AUTORIA: Senador José Medeiros 

DESPACHO: À Comissão de Meio Ambiente, 

Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 

em decisão terminativa 

JUSTIFICAÇÃO: O descarte inadequado de 

óleos de cozinha acarreta diversos impactos 

ambientais, os principais deles relacionados à 

poluição de cursos hídricos e ao entupimento de 

redes coletoras de esgoto. Ainda, desperdiçasse 

um precioso insumo que pode ser utilizado, por 

exemplo, na cadeia de produção de 

biocombustíveis. Para superar essa situação, 

propomos a inclusão do óleo de cozinha no 

sistema de logística reversa, por meio da 

alteração da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

 
 

Reunião pública 
discutirá serviços de 

embelezamento 

A Anvisa irá realizar, no dia 

22/11, uma reunião pública 

para apresentação da proposta 

de regulamento sanitário para 

os serviços de embelezamento. 

O evento será no auditório da 

Anvisa, que tem capacidade 

para 240 pessoas, das 8h30 às 

13h. O objetivo da reunião é 

dar transparência ao processo 

de regulamentação, bem como 

aperfeiçoar a minuta em 

elaboração para posterior 

publicação da consulta pública 

(CP).   

A proposta de minuta de 

Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) apresenta 

os requisitos sanitários gerais 

para o funcionamento de 

serviços de embelezamento, 

aplicáveis a todos os 

prestadores desses serviços, 

sejam pessoas físicas ou 

jurídicas, prestados por 

autônomos, 

microempreendedores  

individuais, microempresas ou 

similares e por aqueles que 

exercem ações de ensino, 

sejam públicos ou privados.  

Fonte: ANVISA 

 
 

 Indústria 

química tem o 

melhor terceiro 

trimestre dos 

últimos 12 anos 
  

Mas produção 

acumulada do ano 

ainda sente os 

efeitos da greve dos 

caminhoneiros 

e tem recuo em 

relação ano anterior 
  

O índice de 
produção de 
químicos de uso 
industrial no terceiro 
trimestre do ano 
cresceu 8,44% e o 
de vendas internas 
13,89% em 
comparação com o 
segundo trimestre, 
cujos resultados 
foram impactados 
pela greve dos 
caminhoneiros. Em 
relação ao terceiro 
trimestre do ano 
passado, os índices 
do período julho-
setembro de 2018 
também foram 
positivos: produção 
cresceu 1,45%, o 
que o torna o melhor 
terceiro trimestre 
dos últimos 12 anos, 
e as vendas internas 
foram 1,9% 
superiores.  Fonte: 
Abiquim 

 

mailto:sindiquim-rs@sindiquim.org.br
http://www.sindiquim.org.br/
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5206553&ts=1541759494533&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5206553&ts=1541759494533&disposition=inline
https://formacaodoprecodeexp.eventize.com.br/
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Minuta_RDC_EMBELEZAMENTO_REUNI%C3%83O+P%C3%9ABLICA+%281%29.pdf/dfcb8f85-b15a-4132-9481-552235c0c180
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Minuta_RDC_EMBELEZAMENTO_REUNI%C3%83O+P%C3%9ABLICA+%281%29.pdf/dfcb8f85-b15a-4132-9481-552235c0c180
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Minuta_RDC_EMBELEZAMENTO_REUNI%C3%83O+P%C3%9ABLICA+%281%29.pdf/dfcb8f85-b15a-4132-9481-552235c0c180
portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/reuniao-publica-discutira-servicos-de-embelezamento/219201?p_p_auth=EQAUJ1gx&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DEQAUJ1gx%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_veHKmkDUo2dN__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://payerabiquim.azurewebsites.net/uploads/informa/d73dae3643ebfd0912d5278037b07b12.pdf

