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CCJ confirma fim de doações de
empresas para campanhas eleitorais

A Câmara de Arbitragem,
Medição e Conciliação do
CIERGS tem como objetivo
fortalecer
a
cultura
da
utilização
dos
métodos
alternativos para a solução de
conflitos entre os industriais
gaúchos,
apresentando-se
como uma via alternativa para
buscar soluções extrajudiciais
de conflitos. Sua função é
administrar procedimentos a
partir
de
indicação
e
solicitação dos interessados,
sendo
responsável
pela
comunicação entre as partes,
pelos árbitros e mediadores,

A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) votou nesta quarta-feira
(16), em turno suplementar, substitutivo
a projeto de lei (PLS 60/2012) da
senadora Vanessa Grazziotin (PCdoBAM) proibindo doações de empresas em
dinheiro, ou por meio de publicidade, a
candidatos e partidos políticos. Se não
houver recurso para votação pelo
Plenário do Senado, a matéria será
enviada à Câmara dos Deputados.
FIERGS apresenta proposta de reindustrialização
do Estado

Fonte: SENADO
___________________________________

correspondências, documentos

e providências necessárias
para uma rápida solução da
disputa.
http://www.camers.org.br/
_________________________

PRORROGADO PRAZO:
Último dia,
18/04/2014,
para novas adesões das
indústrias na Campanha
de Vacinação contra a
Gripe 2014. Após o
sistema estará bloqueado.
CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA A GRIPE 2014 SESI RS - Serviço Social da
Indústria do Rio Grande do Sul
divulga a Campanha de
Vacinação contra a Gripe 2014,
Vinculada ao Programa de
Promoção
da
Segurança,
Saúde e Qualidade de Vida do
Trabalhador da Indústria.

"O ano de 2014 deve ser utilizado para planejar
ações de industrialização, temos urgência. É o
setor industrial que garante o crescimento
sustentado dos municípios", afirmou o presidente
da FIERGS, Heitor José Müller, durante a
reunião empresarial realizada na sede do
Sindicato da Indústria de Máquinas e
Implementos Industriais e Agrícolas de Novo
Hamburgo (SinmaqSinos). Ele ressaltou que
desde 2007 a produção industrial física no Brasil
não cresce. Além disso, a participação de
produtos industrializados na pauta das
exportações nacionais vem caindo. Se em 2000
representava 59% das vendas externas, no ano
de 2012, registrou apenas 37%. FIERGS
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AGENDA
ABRIL 2014 – REUNIÃO COMITÊ

TÉCNICO – Saúde, Segurança e
Meio Ambiente - 30 de abril de 2014
– 14h00min às 17h00min.

MAIO 2014 - Seminário de Meio

Ambiente
Saiba como resolver de forma definitiva os
problemas com débitos de tributos Federais e
ICMS. Para empresas com grandes dívidas
tributárias, a discussão judicial não é a saída, e a
solução encontra-se no acordo administrativo. A
Estratégia & Negócios auxilia departamentos
jurídicos e fiscais de companhias em todo o RS,
realizando parcelamentos adequados ao fluxo do
caixa, com prazos de 30 a 300 ANOS.
www.estrategiaenegocios.com.br

Política
Nacional
de
Resíduos Sólidos e Capacitação Sobre a
Gestão Sustentável de Resíduos: 19 e
20 de maio de 2014 - 8h30min às
17h00min. Parceria SINDIQUIM –

ABIHPEC;
Planos
de
Resposta
Emergência
Discussão

à

e
enriquecimento técnico sobre o conteúdo
básico de um Plano para Resposta a
Emergências: 26 de maio de 2014 8:30h às 18:00h. Parceria SINDIQUIM

– ABIQUIM

