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Inscrições
abertas para o
Seminário
Anvisa +10
Evento vai debater os
principais avanços dos
últimos quatro anos e os
desafios
futuros
que
exigirão que a Anvisa
amplie a sua capacidade de
resposta. Os principais
avanços
obtidos
nos
últimos quatro anos e os
desafios no ambiente
regulatório
para
os
próximos 10 anos. Esse é o
eixo do Seminário Anvisa
+10, que será realizado no
próximo
dia 21 de
outubro, a partir das 14h,
no auditório da sede da
Agência, em Brasília
(DF). O evento deverá
reunir agentes
públicos
relacionados ao campo de
atuação
da
Anvisa,
representantes do setor
produtivo e cidadãos
interessados no assunto,
além de profissionais da
Agência,
para
compartilhar olhares e
experiências
sobre
o
momento atual e as
tendências futuras.

Faça sua inscrição.

AGENDA
SINDIQUIM/RS
Reunião:
Comitê
Técnico de Saúde,
Segurança e Meio
Ambiente - 07 de
novembro de 2019 –
14h às 17h, em nossa
Sede.
PARCERIA:
SINDIQUIM / ABIQUIM

Empresas interessadas em
se instalar no Polo
Integrado da Química de
Montenegro Triunfo
participam de reunião na
SEDETUR

Encontro serviu para industrias conhecerem
estrutura e benefícios oferecidos pelo Estado.
Representantes das principais entidades e
empresas químicas gaúchas participaram
nesta quinta-feira (10) de reunião na
Secretaria
de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo do Estado –
SEDETUR para discutir a instalação de
novas plantas no Distrito Industrial de
Montenegro. No local vai funcionar o Polo
Integrado da Química, que pretende
reunir as indústrias do setor próximo ao
Polo Petroquímico de Triunfo. O encontro
foi coordenado pela chefe da Assessoria
Técnica
da
SEDETUR,
Elisangela
Fernandes, que apresentou a estrutura
disponível no Distrito Industrial e os
benefícios oferecidos para quem se
instalar no local.
Fonte: SEDETUR/RS

Compliance,
de
forma
simplificada, vem do verbo
em inglês to comply, e nada
mais é do que estar em
conformidade com as leis,
padrões
éticos,
regulamentos internos e
externos. Tem como objetivo
que os riscos empresariais
sejam mitigados. Fonte:
FEDERASUL
MPF – PGR defende que
jornada de trabalho em
turno de revezamento não
deve ser superior a oito
horas:

Em parecer enviado ao
Supremo Tribunal Federal
(STF) o procurador-geral da
República,
Augusto
Aras,
opinou pelo não conhecimento
de recurso da Fiat Chrysler
Automóveis
(FCA)
contra
decisão do Tribunal Superior do
Trabalho (TST). A empresa foi
condenada a pagar hora extra a
um trabalhador que cumpria
regime de turno ininterrupto de
revezamento, por período
superior a oito horas diárias.
Saiba mais

