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Sedec contratará estande coletivo 

na Interplast 2022 

 
 

Empresas que desejam participar da feira 

Interplast 2022, poderão manifestar interesse 

preenchendo o formulário disponível neste link até 

o dia 20 de fevereiro. O Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, no âmbito do 

Programa de Apoio à Participação de Empresas 

Gaúchas em Feiras Internacionais, contratará 

estande coletivo no evento que ocorrerá em 

Joinville, Santa Catarina, de 5 a 8 de abril. Se 

houver um número razoável de interessados 

em participar da feira, a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico contratará 

estande coletivo no evento.  Acesse  

Com extinção do REIQ, governo golpeia a 

indústria, põe em risco 85 mil empregos, abre 

mão de RS 1,8 bilhão em arrecadação e 

afronta Constituição Federal e Congresso 

Nacional 

 
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 RS 1,8 

bilhão em arrecadação.  
Assista a matéria completa da Globo News 

DIRETRIZES PARA O 
GERENCIAMENTO 

DE RISCOS 
OCUPACIONAIS 

 

O novo texto da NR1 
entrará em vigor em 3 
de janeiro de 2022, e 
pensando nisso, a 
FIERGS, por meio do 
Grupo de Estudos do 
Ambiente de Trabalho 
(GEAT) do Conselho de 
Relações do Trabalho 
(CONTRAB), elaborou 
este material para 
auxiliar no 
entendimento da 
norma através de um 
guia rápido de 
aplicação, 
especificamente com 
relação ao item 1.5, 
gerenciamento de 
riscos ocupacionais, 
tomando como base o 
material publicado em 
dezembro de 2020 pelo 
SESI e a Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI). Disponível na 
internet, clique aqui 
para acessar o guia. 

Polo Integrado da 

Química  
O Polo Integrado da 

Química oferece um 

ambiente de sinergia, 

proximidade e 

desenvolvimento para 

todos os elos da cadeia 

produtiva do setor 

químico. Em uma área de 

700 hectares localizada 

estrategicamente junto 

ao Complexo 

Petroquímico de Triunfo, 

dispõe de infraestrutura 

completa. Conheça mais 

 
 

Saiba mais sobre 

a regulamentação 

de inspeções 

remotas 
 

Material divulgado pela 

Anvisa traz perguntas e 

respostas sobre as 

regras da RDC 

597/2022. 

A Anvisa publicou, 

nesta segunda-feira 

(14/2), um documento 

com perguntas e 

respostas sobre a 

regulamentação de 

inspeções remotas de 

bens e produtos 

importados sujeitos à 

vigilância sanitária em 

portos e aeroportos no 

país pela modalidade 

do Sistema Integrado 

de Comércio Exterior 

(Siscomex).  

O objetivo é orientar o 

setor regulado quanto 

à realização das 

inspeções de forma 

remota em 

mercadorias cujo 

Licenciamento de 

Importação (LI) esteja 

sob análise da Agência, 

conforme as regras da 

Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) 

597/2022, publicada no 

Diário Oficial da União 

(D.O.U.) no dia 9/2. A 

norma entrará em vigor 

no dia 2 de março deste 

ano.   

 

mailto:sindiquim-rs@sindiquim.org.br
http://www.sindiquim.org.br/
https://forms.gle/pUKiCniGvzsGXCyH9
https://desenvolvimento.rs.gov.br/abertas-inscricoes-para-estande-coletivo-na-interplast-2022
https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-16/video/mp-do-governo-pode-gerar-prejuizo-de-r-55-bilhoes-ao-ano-no-pib-10290045.ghtml
http://www.sindiquim.org.br/public/files/Comites/Saude/DIRETRIZES_PARA_GERENCIAMENTO_DE_RISCOS_OCUPACIONAIS.pdf
https://www.polodaquimica.com.br/
https://www.polodaquimica.com.br/
https://www.polodaquimica.com.br/
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/portos-aeroportos-e-fronteiras/guias-e-manuais/perguntas_e_respostas__inspecao_remota_siscomex_versao-final.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/portos-aeroportos-e-fronteiras/guias-e-manuais/perguntas_e_respostas__inspecao_remota_siscomex_versao-final.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/portos-aeroportos-e-fronteiras/guias-e-manuais/perguntas_e_respostas__inspecao_remota_siscomex_versao-final.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/portos-aeroportos-e-fronteiras/guias-e-manuais/perguntas_e_respostas__inspecao_remota_siscomex_versao-final.pdf
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/importacao-e-exportacao/sistema-integrado-de-comercio-exterior-siscomex#:~:text=O%20Sistema%20Integrado%20de%20Com%C3%A9rcio,das%20opera%C3%A7%C3%B5es%20de%20com%C3%A9rcio%20exterior.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/importacao-e-exportacao/sistema-integrado-de-comercio-exterior-siscomex#:~:text=O%20Sistema%20Integrado%20de%20Com%C3%A9rcio,das%20opera%C3%A7%C3%B5es%20de%20com%C3%A9rcio%20exterior.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/importacao-e-exportacao/sistema-integrado-de-comercio-exterior-siscomex#:~:text=O%20Sistema%20Integrado%20de%20Com%C3%A9rcio,das%20opera%C3%A7%C3%B5es%20de%20com%C3%A9rcio%20exterior.
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/474481
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/474481
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/474481

