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       O SINDIQUIM/RS em parceria 
com a BRASKEM e o CRQ-V 
promoveram no dia 14 de setembro 

de 2014  o  “QUÍMICA NA PRAÇA”. 
Com o Objetivo de promover a química 
e as indústrias químicas do RS, 
levamos à população o que é produzido 
aqui no nosso Estado. Na oportunidade 
foram distribuídos diversos brindes 
doados por nossas indústrias, onde 
centenas de pessoas formaram filas 
imensas para recebe-los.  

 
O SINDIQUIM/RS convida a todos para o 19º 

Seminário de Atualidades Tecnológicas: 

Plástico, Elastômeros, Adesivos e Tintas. 

 

Programação: http://www.senairs.org.br/seminario 

Inscrição: www.senairs.org.br/seminario/inscricao.aspx 

 

Governo federal aprova 
duas propostas de acordos 
setoriais de logística 
reversa. 
No acordo setorial das embalagens 
em geral (vale lembrar que para as 
embalagens de agrotóxicos e óleos 
lubrificantes já existem acordos 
específicos), a proposta da Coalizão, 
que conta com 20 entidades 
representativas de comerciantes e 
fabricantes, incluindo os segmentos 
de Cosméticos e Saneantes, além da 
participação dos catadores de 
material reciclável, foi aprovada.  
 Os acordos são válidos por dois anos 
contados a partir da sua assinatura. 
Ao final desse período, deverão ser 
revisados a fim de incorporar os 
ajustes que se fizerem necessários 
para o seu bom funcionamento e a 
sua ampliação para o restante do 
País. 
 As contribuições e sugestões 
fundamentadas e devidamente 
identificadas deverão ser 
encaminhadas por meio do 
formulário eletrônico disponível no 
endereço  
https://www.consultas.governoeletr
onico.gov.br/ConsultasPublicas/cons
ultas.do?acao=exibir&id=140 , 
relativo a esta Consulta Pública, no 
período de 00h00 do dia 15 de 
setembro de 2014 até às 23h59 do 
dia 15 de outubro de 2014 (30 dias). 

 

 

AGENDA 
 
SETEMBRO 2014 – Reunião do 
Comitê Técnico de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente – 
Palestra “HAZOP na prática”– 
24 de setembro de 2014 – 
14h30min às 17h00min. 
 
OUTUBRO 2014 – Seminário: 
Atendimento à Legislação–
Saúde e Higiene do Trabalhador. 
08 de Outubro de 2014 – 
8h30min às 17h30min. 

Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária  
Consulta Pública Nº 69, de 
9 de setembro de 2014, 

Estabelece o prazo de 
cento e vinte dias para 
envio de comentários e 
sugestões ao texto da 
proposta de Resolução da 
Diretoria Colegiada que 
dispõe sobre a 
obrigatoriedade de 
descrever a composição em 
português na rotulagem de 
produtos de higiene 
pessoal, cosméticos e 
perfumes e dá outras 
providências. 

Água com qualidade é 
garantia de vida 

Não importa quem somos, o que 
fazemos, onde residimos, nós 
dependemos dela para viver. Ela 
é necessária para satisfazer as 
mais diversas necessidades 
humanas, de usos domésticos a 
usos na produção de alimentos, 
na geração de energia e produção 
industrial. A disponibilidade 
desse recurso se agrava em 
decorrência da rápida 
urbanização, da poluição e das 
mudanças climáticas. A água é 
um recurso estratégico para a 
humanidade, pois mantém a vida 
na Terra, sustenta a 
biodiversidade, a produção de 
alimentos e suporta todos os 
ciclos naturais. Cuidar da água e 
usá-la de forma sustentável deve 
ser a grande preocupação da 
sociedade responsável. 

imprensa@abes-rs.org.br  
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