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Corpo de Bombeiros
do RS realizam
treinamento sobre
prevenção e
atendimento a
emergências com
substâncias químicas
Foto: Corpo de
Bombeiros/Divulgação

O gerente de Gestão
Empresarial da Abiquim,
Luiz Shizuo Harayashiki,
realiza treinamento para
bombeiros do Rio Grande
do Sul

PORTARIA Nº 211, DE 11
DE ABRIL DE 2019
O setor químico brasileiro deixa de
investir mais de R$ 1 bilhão por ano,
porque este montante é gasto com
entraves burocráticos impostos ao
setor,
prejudicando
muito
a
competitividade. Os 23 pontos
identificados pela Abiquim na
campanha
“Desburocratize
a
Química” que podem tornar os
processos mais eficientes estão
divididos em cinco áreas: logística,
jurídico e tributário, segurança,
relações de trabalho (EaD), e
ambiental.
Fonte: Desburocratize a Química

O Comando do Corpo de
Bombeiros dos municípios
de

Santa

Venâncio

Cruz
Aires,

do

Sul,

Lajeado,

Estrela, Cachoeira do Sul,
Vera Cruz, Encruzilhada do
Sul e Rio Pardo, todos no Rio

Publicada Portaria sobre novo
sistema de controle de
produtos químicos pela
Polícia Federal

Grande do Sul, promoveu,

Foi publicada, no dia 16 de abril, a

no dia 12 de abril, um

Portaria Diretoria—Executiva/DPF nº10,

treinamento

para

80

militares, incluindo 30 alunos

que

estabelece

normas

e

a

procedimentos para a implantação e

prevenção e atendimento a

funcionamento do Sistema de Controle

emergências

e Fiscalização de Produtos Químicos –

em

formação

sobre

envolvendo

substâncias químicas.
O treinamento foi realizado

SIPROQUIM2. A partir do dia 12 de

pelo gerente de Gestão

junho, os módulos de atendimento,

Empresarial da Abiquim, Luiz

cadastro

Shizuo Harayahsiki, e incluiu
o

Programa

Atuação

Responsável®,

a

e

mapas

entrarão

em

funcionamento, havendo mudanças
nos

procedimentos

referentes

ao

Preparação e Atendimento

cadastro, licença, envio de mapas de

a Emergências (PAE) e o

controle e demais solicitações. Clique

Manual de Atendimento a
Emergências da Abiquim.

aqui para acessar. Fonte ABIQUIM

Dispõe sobre a assinatura e
a guarda eletrônicas dos
documentos relacionados
à segurança e saúde no
trabalho.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE
PREVIDÊNCIA E TRABALHO
DO
MINISTÉRIO
DA
ECONOMIA, no uso das
atribuições que lhe confere
o artigo 67, alínea f, inciso
VII, do Decreto n° 9.679, de
2 de janeiro de 2019, bem
como o constante do
Processo
nº
19964.100139/2019-19,
resolve:
Art. 1º É considerada válida
a utilização de certificação
digital no padrão da
Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICPBrasil, normatizada por lei
específica, para a criação
e assinatura eletrônica dos
seguintes
documentos:
Acesse a Portaria

Fintechs são alternativa
de crédito para indústrias

Alternativas aos bancos
tradicionais na oferta de
crédito e outros serviços
financeiros, as fintechs vêm
se consolidando no Brasil.
Hoje, o País tem a maior
concentração de empresas
dessa
modalidade
da
América Latina, com 485
instituições
em
funcionamento – em 2015,
eram apenas 54, segundo
dados
da
Associação
Brasileira
de
Fintechs
(ABFintechs). Fonte FIERGS

