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Debater as implicações das Medidas Provisórias 
1.045 e 1.046 nas relações de trabalho é o objetivo 
da live que ocorre no próximo dia 6 de maio, às 
10h. A iniciativa é da FIERGS, por meio do 
Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) e da 
Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind), 
em parceria com a Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina (FIESC). 

✍️ As inscrições podem ser feitas pelo link: 
bit.ly/3vu03HE  

📶 A transmissão da live ocorre por meio do 
Canal da FIERGS no YouTube. 
 

AMEAÇA À 
INDÚSTRIA QUÍMICA 

GAÚCHA 
  

Compartilhamos, 

neste link , o  vídeo 

da Abiquim, 

referente à 

manutenção do 

REIQ – Regime 

Especial da Indústria 

Química, 

instrumento 

fundamental para o 

nosso setor 

enquanto não forem 

feitas as reformas 

estruturais, 

sobretudo a 

tributária, e a 

redução do Custo 

Brasil. A extinção do 

Regime terá 

consequências 

enormes para toda 

a cadeia produtiva 

brasileira, para 

milhares de 

empregos, para o 

futuro da nossa 

indústria e para o 

rumo que o Brasil 

quer tomar, uma vez 

que o setor químico 

está na base de 

toda a cadeia 

produtiva.          
Nota Técnica FIERGS 
 

INDÚSTRIA QUÍMICA: 
2020 FATURAMENTO 
LÍQUIDO 
Brasil R$ 508,7 bilhões 

+ 10,2%  

Rio Grande do Sul R$ 

81,5 bilhões + 4,4% 

CURSO 
 

19 de maio de 2021 

Principais alterações 

da NR-01 - 

Disposições Gerais e 

Gerenciamento de 

Riscos Ocupacionais 

e Opções de 

Avaliação de Risco -

PGR.  

Inscrições ABIQUIM 

 

CARTA BRASIL-
CHINA 
É uma publicação do 
Conselho Empresarial 
Brasil-China, que reúne 
reflexões acerca 
dos principais tópicos 
da agenda sino-
brasileira, por meio de 
entrevistas, artigos 
e análises, cedidas por 
renomados estudiosos 
da área, empresários e 
membros dos governos 
brasileiro e chinês com 
experiência prática nas 
relações bilaterais. 
Acesse 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO TRABALHO 
ORIENTAÇÃO N. 13 
CONTRIBUIÇÕES 
SINDICAIS. OPOSIÇÃO. 
ATO OU CONDUTA 
ANTISSINDICAL DO 
EMPREGADOR OU 
TERCEIRO. ATUAÇÃO 
DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO TRABALHO. 
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