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No próximo dia 16 de junho, das 9h 

às 13h, o SINDIQUIM/RS estará 

mais uma vez no Parque da 

Redenção, participando das 

comemorações do Dia do Químico 

com outras entidades da química. 

Nos anos anteriores, a promoção foi 

um sucesso e centenas de pessoas 

compareceram ao evento para 

receber informações e diversos 

brindes doados pelas empresas 

associadas ao SINDIQUIM/RS. Filas 

se formaram para ganhar amostras de 

sabonetes, sabões, produtos de 

limpeza, cosméticos, aromatizadores 

de ambientes e velas, camisetas entre 

tantas outras lembranças, além disso, 

para conhecer melhor a química. Esta 

é uma ótima maneira de divulgar a 

indústria química gaúcha e 

aproximá-la ainda mais de seu 

público local. Convidamos a todos 

para participarem de mais esta 

ação do SINDIQUIM/RS. 

Consulta Pública nº 640 
de 21/05/2019 Proposta de 

alteração do prazo de 

validade da regularização de 

produtos saneantes e dá 

outras providências. Acesse 
 

Consulta Pública nº 639 
de 21/05/2019 Proposta de 

alteração do prazo de 

validade da regularização de 

produtos de higiene pessoal, 

cosméticos e perfumes e dá 

outras providências. Acesse  

_______________________ 

PROMULGADA LEI Nº 

15.284, DE 30 DE MAIO 

DE 2019. (publicada no 

DOE n.º 105, de 31 de 

maio de 2019) que dispõe 

sobre o reajuste dos pisos 

salariais no âmbito do 

Estado do Rio Grande do 

Sul, PISO REGIONAL.  
_______________________ 

Portaria FEPAM Nº 38 
DE 28/05/2019 - Dispõe 

sobre as atividades sujeitas a 
licença prévia e de instalação 

para alteração – LPIA. FEPAM 
estabelece procedimentos para 
unificação das licenças prévia e 
de instalação publicado no diário 
oficial do estado (DOE), de 3 de 
junho de 2019, a portaria FEPAM 
nº 38/2019, que estabelece 
critérios e condições para a 
licença prévia e de instalação 
para alteração – LPIA - em ato 
administrativo na qual o órgão 
ambiental atesta a viabilidade de 
alteração do empreendimento 
com licença de instalação - LI, ou 
licença de operação – LO,  

 

PORTARIA Nº 577, DE 

5 DE JUNHO DE 2019, 

que prorroga a data 

de entrada em vigor 

da Portaria nº 240, 

de 12 de março de 

2019, que 

estabelece 

procedimentos para 

o controle e a 

fiscalização de 

produtos químicos e 

define os produtos 

químicos sujeitos a 

controle pela Polícia 

Federal. 

Acesse apresentação 

Workshop DF DPF 

Tarcísio Medeiros 

Nogueira Fernandes 

Brasília, 05 de junho 
de 2019  

 

 

AGENDA JUNHO 
2019 

 

Palestra: Validação 
de Processos para 
Saneantes e 
Cosméticos 
 - 24 de junho de 
2019 – 8h:30min às 
17h, em nossa Sede.  
Parceira: 
SINDIQUIM/ ANVISA  
 
 
 “Química na Praça” 
- 16 de junho de 2019 
– 9h às 13h, no 
Parque da Redenção.  
Parceira SINDIQUIM/ 
BRASKEM  
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