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Secretaria de 
Desenvolvimento 
apoia à indústria 

química para manter 
o REIQ 

O SINDIQUIM/RS, assim 

como a Secretaria de 

Desenvolvimento do RS, 

além, das demais 

entidades da química 

nacional, estão 

engajado na luta 

contra a MP 1094/21, 

que que prevê o fim do 

REIQ. SEDEC 

Com extinção do REIQ, 

governo golpeia a 

indústria, põe em risco 

85 mil empregos e abre 

mão de RS 1,8 bilhão 

em arrecadação 

No último dia de 2021, 

em afronta a decisão do 

Congresso Nacional 

tomada há pouco mais 

de seis meses, sem 

qualquer justificativa 

sólida, a pretexto de 

compensar inexistente 

perda de arrecadação 

com “redução” de 

imposto ao setor aéreo 

que não é cobrado há 

mais de 20 anos, o 

governo golpeia a 

indústria, põe em risco 

85 mil empregos e abre 

mão de RS 1,8 bilhão. em 

arrecadação. ACESSE: 

 NOTÍCIAS ABIQUIM 

 

REGULAMENTAÇÃO 
DO RELATÓRIO 

ANUAL DE 
ATIVIDADES 

POTENCIALMENTE 
POLUIDORAS E 

UTILIZADORAS DE 
RECURSOS 
AMBIENTAIS 

Publicada no Diário Oficial 
da União (DOU) do dia 27 
de dezembro de 2021, 
pelo Ministério do Meio 
Ambiente/Instituto 
Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, a 
Instrução Normativa n° 
22/2021. A Instrução 
regulamenta o Relatório 
Anual de Atividades 
Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras 
de Recursos Ambientais e 
revoga os atos 
normativos consolidados, 
em atendimento ao 
Decreto nº 10.139, de 28 
de novembro de 2019. 

Acesso o Relatório. 

Implantação do Perfil 
Profissiográfico 
Previdenciário (PPP) 
em meio eletrônico 
foi adiada para 2023  
 

Foi publicada em 27-12-
2021, no Diário Oficial 
da União, pelo 
Ministério do Trabalho 
e Previdência, a 
Portaria nº 1.010/2021, 
que altera a Portaria n° 
313/2021, que dispõe 
sobre a implantação do 
Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP) 
em meio eletrônico. 
Acesse o Comunicado. 
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