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Membros da Frente
Parlamentar da
Química articulam
mobilização para a
manutenção do
REIQ
A Comissão Executiva
da Frente Parlamentar
da
Química
(FPQuímica), se reuniu
no dia 8 de março, por
videoconferência, para
debater as ações a
serem tomadas para
reverter a extinção do
Regime Especial da
Indústria
Química
(REIQ), por meio da
medida provisória MPV
1034/2021.
O
presidente
da
FPQuímica, deputado
Afonso Motta (PDT/RS),
ressaltou a importância
de demonstrar aos
demais parlamentares
os impactos que a
extinção
do
REIQ
causará no aumento
das diferenças de custo
de produção do setor
no Brasil em relação
aos seus concorrentes
internacionais,
nas
consequências que a
medida irá gerar nas
demais
cadeias
produtivas e no risco de
exportação de postos
de trabalho para outros
países.
Leia mais: ABIQUIM

O RIO GRANDE DO SUL
ESTÁ SUFOCADO
Com o colapso da saúde e UTIs superlotadas
no nosso estado, o Instituto Cultural
Floresta, com apoio do SINDIQUIM/RS,
mobiliza a todos para conseguir a doação de
100 respiradores que vão salvar vidas e
atenuar os graves impactos da pandemia na
população.
Apoie, toda ajuda é muito importante

SENAI | Feira de Talentos Contrate-me
ced@cetiqt.senai.br
https://emkt.sistemaindustria.com.br/landing/
contratemepreinscricao

CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL
Lembramos que dia 10
de abril vence a 2ª
Parcela
da
Contribuição
Assistencial de 2021.
Destacamos que, com
a situação criada pela
pandemia do Covid-19,
os Correios estão
atrasando as entregas
de documentos, assim,
aqui reforçamos a
lembrança,
as
Instruções para a
emissão do boleto
estão disponíveis no
site do SINDIQUIM/RS
Registramos que, o
SINDIQUIM-RS
não
interrompeu
suas
atividades,
permanecemos
à
disposição de todos. É
importante que as
empresas mantenham
seu
apoio
ao
SINDIQUIM/RS através
das
contribuições
estabelecidas,
para
que possamos atendelas
de
maneira
adequada,
pois,
o
assessoramento
sindical se tornou
ainda mais necessário
para
uma
boa
administração
das
empresas
nesse
momento
tão
conturbado.
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