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Legislativo

LEI Nº 14.151, DE 12
DE MAIO DE 2021

A Medida Provisória 1034/2021 propõe o
fim do Regime Especial da Indústria
Química

__________________

Você é nosso convidado para debater a
extinção do REIQ (Regime Especial da
Indústria Química) e suas consequências
para a economia do Rio Grande do Sul e
os gaúchos.
A indústria química gaúcha está presente
em nossas vidas e o fim do regime pode
impactar cadeias industriais, agravar o
desemprego, o aumento dos preços dos
produtos em um momento de crise
sanitária. É sobre isso que queremos
dialogar!
Para acessar a live do evento acesse o

Setor plástico promove
capacitação voltada a
link:
vereadores do RS. A https://www.youtube.com/channel/UC604Xq1R2TXvpSyYeNjc0
importância da educação 4A
para reciclagem dos
materiais está entre os
temas centrais do setor
plástico gaúcho em 2021.
Leia a matéria completa
no blog da Unisind:
https://bit.ly/3tHyNE3

Dispõe
sobre
o
afastamento
da
empregada
gestante
das
atividades
de
trabalho presencial
durante
a
emergência
de
saúde pública de
importância
nacional decorrente
do novo coronavírus.
Site especial sobre
os
impactos
econômicos
e
sociais do REIQ já
está no ar

Está no ar o hotsite, da
ABIQUIM, especial sobre
o Regime Especial da
Indústria Química (REIQ)
com informações sobre a
importância do REIQ para
reduzir a disparidade de
custos entre a indústria
local e a internacional.
Acesse
o
site:
www.abiquim.org.br/reiq/

Vídeo:https://youtu.be/hJDt
jKLKW-Y

