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Confira
as
melhorias nos
procedimentos
relacionados à
Certificação de
Boas Práticas
Em vigor a partir de
1º de junho, nova
norma da ANVISA traz
mudanças
nos
procedimentos
administrativos para
concessão
de
Certificação de Boas
Práticas de Fabricação,
Distribuição
ou
Armazenagem.
Destaca-se
que
a
referida norma entra
em vigor no dia 1º de
junho de 2021. A
publicação tem como
objetivo
simplificar,
otimizar e trazer mais
transparência
aos
procedimentos
relacionados
à
Certificação de Boas
Práticas.
Com a publicação da
nova RDC 497/2021, os
procedimentos
administrativos
das
categorias
de
Medicamentos,
Produtos para Saúde,
Cosméticos, Perfumes,
Produtos de Higiene
Pessoal,
Saneantes,
Insumos Farmacêuticos
Ativos e Alimentos
estão
contemplados
em uma única RDC.
Fonte: ANVISA

Abiquim
lança
campanha
na
grande mídia

A Medida Provisória 1034/2021 propõe o
fim do Regime Especial da Indústria
Química
O SINDIQUIM/RS promoveu no dia 24 de maio,
live sobre a importância da indústria química
brasileira e os impactos com a revogação do
Regime Especial da Indústria Química - REIQ, em
parceria com a Abiquim, com a edição da MP
1.034. O evento contou com a presença do
presidente do SINDIQUIM/RS Newton Battastini,
Ciro Marino, presidente executivo da Abiquim,
Gerson Cardoso, presidente do Sindipolo;
Fernando Maia da Costa, presidente do Sindipetro;
Deputado Federal Afonso Motta, PDT-RS,
Presidente da FPQ; Deputado Federal Paulo
Pimenta PT-RS, presidente de honra da FPQ;
Deputado Federal Elvino Bohn Gass PT-RS; João
Luiz Zuñeda, diretor da Maxiquim; Paulo Gala,
economista FGV-SP; Joel Maraschin, Secretário
Adjunto de Desenvolvimento Econômico do RS;
Deputado Estadual Dalciso Oliveira (PSB),
presidente da Frente Parlamentar em Defesa da
Indústria Gaúcha; Deputado Estadual Pepe Vargas
(PT); Gustavo Zanatta, prefeito de Montenegro e
Murilo Machado, Prefeito de Triunfo.
Clique aqui para assistir a live

Desde o dia 24 de maio,
o público dos canais de
TV
CNN
Brasil
e
Globonews, além das
rádios BandNews e CBN,
estão
tendo
a
oportunidade de conferir
uma campanha inédita
da Abiquim que destaca
a
presença
e
a
essencialidade
da
indústria química no dia
a dia do cidadão comum
- segurança, alimentação
e saúde são apenas
alguns exemplos da alta
relevância do setor.
A
campanha,
com
duração
de
duas
semanas, contou com
filmes e áudios de um
minuto nos primeiros
quatro dias, seguidos
com
peças
de
30
segundos até o final da
divulgação, que termina
no próximo dia 06 de
junho. A iniciativa faz
parte de um trabalho de
comunicação
da
entidade
sobre
a
importância do Reiq. O
projeto teve início em
abril com foco na mídia
impressa e redes sociais.
acesse: www.abiquim.or
g.br/reiq

