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Ação judicial para exclusão 
do ICMS da base de cálculo 
do PIS e COFINS 
O SINDIQUIM entrará com ação judicial, 

através da Naibert Tributos & 

Finanças, para exclusão do ICMS da 

Base do PIS e COFINS. Com o intuito de 

garantir o aproveitamento dos últimos 5 

anos a todas as indústrias químicas do 

Estado, exceto as optantes pelo regime 

simplificado, tal ação beneficiará as 

indústrias em diversos aspectos, 

elencamos alguns: 

Possibilidade de creditar-se dos valores 

recolhidos nos últimos 5 anos, sem custo 

algum para assegurar tal possibilidade, 

assim como, sem custo para as empresas 

com honorários em tal ação e para 

levantamento dos valores a serem 

creditado. As empresas não terão custo 

imediato, somente quando do 

aproveitamento dos créditos, não 

havendo desembolso imediato. 

Para dúvidas: 51 3331.5200 ou pelo e-

mail: sindiquim-rs@sindiquim.org.br  

DÚVIDAS TRIBUTÁRIAS 

O SINDIQUIM/RS firmou parceria com 

a Naibert Tributos & Finanças para 

esclarecimentos de dúvidas tributárias. 

Serão atendidos os questionamentos de 

baixa complexidade SEM CUSTO, os 

casos que demandem parecer, serão 

ajustados entre as empresas e a 

consultoria. As dúvidas deverão ser 

enviadas para o e-mail  

sindiquim@rosanaibert.com,  

através do formulário abaixo: 

CONSULTA TRIBUTÁRIA  

 CURSO DE GESTÃO DE 

VENDAS EM 

MARÇO/2019 
 

OBJETIVO: Desenvolver 
competências para a 
gestão estratégica de 
vendas, desenvolvimento 
de competências, de 
planejamento, 
organização, liderança e 
negociação. Avaliar e 
aplicar estratégias de 
marketing e vendas. 
O SINDIQUIM/RS e a 
FEEVALE formaram uma 
parceria para oferecer o 
curso de Gestão de Vendas, 
com valores bem atrativos, 
às indústrias químicas do 
RS. Visando alavancar as 
vendas e o crescimento de 
nosso segmento.  
INSCRIÇÕES 
Dúvidas: (51) 3586.8800 
Ramal-9070  
leonardocastelhano@feevale.br 
 

Salário Mínimo para 

2019 

O Governo Federal publicou 

decreto que reajusta o 

Salário Mínimo para R$ 

998,00 (novecentos e 

noventa e oito reais). Para 

ler o Decreto acesse: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_0
3/_ato2019-
2022/2019/decreto/D9661.htm  

Executivos da 

indústria química 

apresentam 

propostas do 

estudo “Um outro 

futuro é possível” 

  

 
  

A Abiquim e a 
consultoria Deloitte 
firmaram uma parceria 
para produzir o estudo 
“Um outro futuro é 
possível – Perspectivas 
para o setor químico no 
Brasil”, que apresenta 
73 propostas nas 
dimensões: matéria-
prima, logística, 
tecnologia, energia, 
comércio exterior e 
regulação, para 
reconquistar a 
competitividade da 
indústria química no 
Brasil. No vídeo 
disponível no canal da 
Abiquim no YouTube 
executivos de grandes 
empresas do setor 
explicam como as 
propostas do estudo 
podem alavancar o 
crescimento da 
indústria química 
nacional. 
Clique aqui para 

assistir ao vídeo.  
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