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O SINDIQUIM/RS em parceria com a 
ABIQUIM promoverá, 28 julho de 2014, o 

fórum: 

“Oportunidades para investimento 

na indústria química no Brasil” 

  O Banco de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e a Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI) lideraram dois 
estudos de grande importância para a 
competitividade da indústria química nacional:  

 Estudo de Diversificação da Indústria 
Química, que tem como objetivo 

identificar e avaliar produtos químicos 
de maior valor agregado, na integração 
e ramificação das cadeias já existentes 

e nas novas tecnologias.  

 Agenda Tecnológica Setorial (ATS) em 
Química de Renováveis que traçou 

panoramas econômicos e tecnológicos 
e identificou as tecnologias relevantes 
nos próximos 15 anos para a 
competitividade dos produtos químicos 
de fontes renováveis. 

Nesta data serão apresentadas estas 

oportunidades de investimento e 

posteriormente um grupo de entidades irá 

apresentar as linhas de fomento e 

infraestrutura existentes para o pleno 

desenvolvimento dos projetos.  
 

LEI Nº 12.984, DE 2 JUNHO DE 2014. 
Define o crime de discriminação dos 
portadores do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) e doentes de aids 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA: Faço saber que 

o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: Art. 
1o  Constitui crime punível com 
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa, as seguintes 
condutas discriminatórias contra 
o portador do HIV e o doente de 
aids, em razão da sua condição 
de portador ou de doente: 

I - recusar, procrastinar, cancelar 

ou segregar a inscrição ou 

impedir que permaneça como 

aluno em creche ou 

estabelecimento de ensino de 

qualquer curso ou grau, público 

ou privado; 

II - negar emprego ou trabalho; 

III - exonerar ou demitir de seu 

cargo ou emprego; 

IV - segregar no ambiente de 

trabalho ou escolar; 

V - divulgar a condição do 

portador do HIV ou de doente 

de aids, com intuito de ofender-

lhe a dignidade; 

VI - recusar ou retardar 

atendimento de saúde. 

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Brasília,  2  de  junho  de 2014; 

193o da Independência e 

126o da República. 

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Arthur Chioro 

Ideli Salvatti  

Este texto não substitui o 

publicado no DOU de 3.6.2014 

 

AGENDA 
 
 

JUNHO 2014 – REUNIÃO COMITÊ 
TÉCNICO – Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente - 25 de junho de 
2014 – 14h00min às 17h00min.  
 

JULHO 2014 – “Oportunidades 
para investimento na indústria 
química no Brasil” - 28 de julho de 
2014 – 13h00min às 18h00min. Parceira 

SINDIQUIM / ABIQUIM 

Projetos do Exército 

geram oportunidades para 

indústrias gaúchas 

Conhecer as oportunidades de 

negócios e aproximar as 

indústrias e o Exército Brasileiro 

foram alguns dos objetivos da 

reunião do Comitê da Indústria 

de Defesa e Segurança 

(Comdefesa) da Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Sul 

(FIERGS). "A parceria da 

FIERGS e do CIERGS com as 

Universidades, demais Centros 

de Conhecimento, e com as 

Forças Armadas é 

particularmente importante 

considerando as dimensões e as 

riquezas do nosso País.  

Certamente, através da 

atualização sistemática das 

necessidades de reaparelhamento 

das Forças Armadas, poderemos 

consolidar uma rede de 

fornecedores industriais 

estabelecidos no Rio Grande do 

Sul", afirmou o presidente da 

FIERGS, Heitor José Müller, na 

abertura do encontro. Fonte 

FIERGS  

Guia para modernização de 

procedimentos para 

licenciamento de empresas            

 

A regulação da atividade 

econômica é importante para 

proteger a sociedade, bem como 

as próprias empresas. Com o 

objetivo de promover o 

desenvolvimento, mas sem 

esquecer a proteção à sociedade 

e às empresas, a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) e a 

International Finance 

Corporation (IFC), do Grupo 

Banco Mundial, apresentam este 

guia. Convidamos todos os 

prefeitos e prefeitas do Brasil a 

conhecer, avaliar e implementar 

as propostas aqui apresentadas, 

estimulando empreendedorismo 

e o desenvolvimento de suas 

cidades. Fonte CNI 
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