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Prorrogado o prazo
de vigência de
Normas
Regulamentadoras
Foi publicada no Diário Oficial
da União, a Portaria SEPRT/ME
Nº 1.295/2020, expedida pela
Secretaria
Especial
de
Previdência e Trabalho do
Ministério
da
Economia,
prorrogando o prazo para início
da vigência de quatro Normas
regulamentadoras. A mudança
se deu pela necessidade de
modular a vigência de todas as
normas revisadas e em revisão,
bem como os efeitos da
pandemia nas atividades das
organizações.
Prevista
inicialmente para começarem a
valer nos meses de fevereiro e
março de 2021, as alterações
passam a ter o novo prazo de 02
de agosto de 2021 para
entrarem em vigor. Abaixo, as
quatro NRs que tiveram o prazo
para
início
da
vigência
prorrogado:
Norma Regulamentadora nº
01 - Disposições Gerais e
Gerenciamento de Riscos
Ocupacionais, aprovada pela
Portaria SEPRT nº 6.730, de 09
de março de 2020;
Norma Regulamentadora nº
07 - Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional PCMSO, aprovada pela Portaria
SEPRT nº 6.734, de 09 de março
de 2020;
Norma Regulamentadora nº 09
- Avaliação e Controle das
Exposições Ocupacionais a
Agentes Físicos, Químicos e

Biológicos, aprovada pela
Portaria SEPRT nº 6.735,
de 10 de março de 2020;
Norma Regulamentadora
nº 18 - Condições de
Segurança e Saúde no
Trabalho na Indústria da
Construção,
aprovada
pela Portaria SEPRT nº
3.733, de 10 de fevereiro
de 2020. Fonte FIERGS
O Contrab segue atento a
esta temática, com foco
no interesse da Indústria
Gaúcha.

EGII - Edital Gaúcho de Manifesto pela
manutenção do
Inovação para a Indústria
SUAS IDEIAS TRANSFORMADAS EM
SOLUÇÕES INTELIGENTES.
Você tem uma ideia que vai aumentar a
competitividade da sua empresa e, para tirá-la do
papel, precisa uma equipe de pesquisa
especializada e equipamentos certos. E se eu te
contar que o Edital Gaúcho de Inovação para a
Indústria, além de disponibilizar profissionais
altamente especializados e centros de pesquisa
superequipados, ainda assume o risco junto com a
sua empresa? O SEBRAE, IEL, SESI e SENAI do
Rio Grande do Sul estão abrindo suas portas,
disponibilizando sua equipe de especialistas e
infraestrutura de ponta para ajudar a sua empresa
a inovar. Nosso propósito é manter a
competitividade da indústria gaúcha, trazendo
crescimento e modernização do setor.

Por que participar do Edital?

Regime Especial
da Indústria
Química - REIQ
As

entidades

empresariais

setoriais
e

de

trabalhadores da Indústria
Química

foram

surpreendidas
imprensa

pela

com

notícias

sobre a possibilidade de
extinção do REIQ. O Regime
Especial
Química

da

Indústria

(REIQ)

foi

instituído pela Lei nº 12.859,
de 10 setembro de 2013,
com o objetivo de garantir
maior competitividade ao
setor químico brasileiro por
meio da desoneração das
alíquotas de PIS/COFINS
incidentes sobre a compra
de matérias-primas básicas
petroquímicas da primeira e
da segunda geração. Tratase de uma medida de
mitigação parcial do Custo
Brasil

no

setor

petroquímico que, estando
no

início

industrial,

da

cadeia

tem

efeito

positivo para toda a cadeia
produtiva

industrial

brasileira. Com a ameaça de
greve pelos caminhoneiros,
o

governo

eliminar

pretendia
o

REIQ,

prejudicando, assim, toda a
cadeia industrial brasileira

Acesse o manifesto

