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Missão Empresarial à Cosmoprof Bologna 

O Centro Internacional de Negócios da 

Bahia, juntamente com a CNI, através da 

Rede CIN, com a colaboração do CIN-RS, 

convidam para a Missão Empresarial à 

Cosmoprof Bologna a realizar-se entre os 

dias 01/04 e 09/04 de 2014. 

                
 

SEMINÁRIO 21/03/2014: ANVISA-RDC nº48  

          
Governo brasileiro e comunidade europeia 

decidem trocar propostas de abertura comercial 

A presidente Dilma Rousseff se reuniu com a 

cúpula Brasil-União Europeia e empresários em 

Bruxelas, na última segunda-feira, 24 de fevereiro, 

para o 7º Encontro Empresarial Brasil-União 

Europeia, no qual o presidente-executivo da 

Abiquim, Fernando Figueiredo, representou a 

entidade. Na ocasião, foi definido que, até 21 de 

março, Mercosul e UE devem trocar propostas 

concretas de abertura comercial. Na parte do 

Mercosul ainda existem problemas com a posição 

argentina, mas o governo brasileiro trabalha para 

encontrar uma solução consensual. Fonte: 

ABIQUIM 

AGENDA 

MARÇO 2014 - Guia de Gestão 
da Proteção Empresarial para 

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. 11/03/2014 - 
8h30min às 17h00min. Parceira 

SINDIQUIM–ABIQUIM–FIERGS 
 

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

18h, FIERGS sala D3 301. Eng. 

Eduardo Mc Mannis Torres.  
 

MARÇO 2014 - SEMINÁRIO: 
ANVISA-RDCs 47 e 48 27 de março 

de 2014 – 8:30h às 18h, FIERGS sala 

D1 100. Palestrante Marcos Gomes. 
 

ABRIL 2014 - Seminário 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 
20/05/2014 - 8h30min às 17h00min. 

Parceria SINDIQUIM – ABIHPEC;  
Planos de Resposta à 
Emergência - Discussão 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. 

Parceria SINDIQUIM – ABIQUIM 
 

Setores de logística e 

química oferecem 

oportunidades de negócios 

entre Brasil e Bélgica 

O cônsul-geral da Bélgica 

no Brasil, Didier 

Vanderhasselt, esteve na 

sede da FIERGS para 

conhecer mais sobre a 

economia industrial do 

Rio Grande do Sul, com o 

objetivo de aproximar 

empresas dos dois países. 

Fonte: FIERGS 

COMUNICADO AVISO 

PRÉVIO PROPORCIONAL – LEI 

12.506/2011 

Atento à reiterada 

jurisprudência do Tribunal 

Regional do Trabalho da 

4ª Região e às recomen- 

dações expedidas pelo 

Ministério do trabalho e 

Emprego, o CONTRAB, 

através do GRUPO DE 

ESTUDOS TÉCNICOS – 

GEST, deliberou por 

revisar e atualizar suas 

considerações  a cerca 

do Aviso Prévio 

Proporcional, instituído 

pela Lei nº 12.506 de 11 

de outubro de 2011.Fiergs 

 

FIERGS entrega à Dilma 

pauta de temas da indústria 

    
Durante o encontro com a 

presidenta da República, 

Dilma Rousseff, nesta 

quinta-feira, em Caxias do 

Sul, o presidente da 

FIERGS/CIERGS, Heitor José 

Müller, entregou uma 

pasta de documentos 

demonstrando a 

necessidade de que as 

políticas governamentais 

venham a expandir o 

crédito para as empresas 

privadas e, ao mesmo 

tempo, equacionem as 

barreiras para os produtos 

gaúchos e promovam a 

prospecção de novos 

destinos para as 

exportações. Fonte: FIERGS 
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