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Em breve serão enviados os 
questionários, SEM CUSTO algum 
para as empresas. 

 
 

 

AGENDA 
OUTUBRO 2014 – CURSO: GHS 
e FISPQ – NBR 14725 - 23 e 24 
de Outubro de 2014 – 8h30min 
às 17h30min. Custo R$ 180,00 

Inds Químicas – outros R$ 360,00.  
Parceria SINDIQUIM – ABIQUIM 
 
OUTUBRO 2014 – O PEIEX -
 Projeto de Extensão 
Empresarial  Exportadora - .O 
foco é tornar as empresas mais 
preparadas e competitivas para 
o mercado externo – 27 de 
outubro de 2014 – 9h00min às 
12h00min.  Parceira SINDIQUIM 
– ABIHPEC 

 
NOVEMBRO 2014 – Curso – 
Gerenciamento de Mudanças – 
17 e 18 de novembro de 2014 – 
8h30min às 17h30min.  
Parceira SINDIQUIM – ABIQUIM 
 
 

 

CURSO: GHS e FISPQ – 
NBR 14725 

O Objetivo do curso é 
apresentar o Sistema 
Globalmente Harmonizado 
(GHS) de classificação, 
rotulagem e fichas de 
segurança de produtos 
químicos, seu contexto 
histórico, as legislações 
envolvidas (nacionais e 
internacionais) e seus 
critérios de classificação 
relacionados à saúde 
humana e ao meio 
ambiente. Capacitar os 
participantes no 
entendimento e elaboração 
de uma Ficha de Segurança 
de Produto Químico-FISPQ 
conforme a ABNT NBR 
14725-Partes 1 a 4. Data: 
23 e 24 de outubro de 2014  
Local: Sala D4 401 Sistema 

FIERGS Av. Assis Brasil, 
8787 Porto Alegre RS - 4º 
andar do Teatro - Horário: 
08h30 às 17h30. Custo R$ 

180,00 Inds Químicas – 
outros R$ 360,00.  
 

Início do horário de 
verão 2014/2015. 

Atendendo o disposto na 
Legislação Federal a partir 
da zero hora do próximo 
domingo (dia 19 de outubro) 
se inicia o horário de verão 
2014/2015. O horário de 
verão vai ser mais longo 
este ano: 126 dias. Deveria 
terminar no terceiro 
domingo de fevereiro e vai 
durar uma semana a mais 
para evitar que termine bem 
no meio do Carnaval. O 
motivo pelo qual irá se 
encerrar às 00h00minh do 
dia 22 de fevereiro de 2015. 

FAP 2015 
Já está disponível no site da 
Previdência Social: 
https://www2.dataprev.gov.br/Fap
Web/pages/login.xhtml O Fator 
Acidentário de Prevenção 
(FAP) de cada empresa, para o 
ano de 2015. O valor do FAP de 
cada empresa, juntamente 
com as respectivas ordens de 
frequência, gravidade, custos 
e demais elementos que 
compuserem o processo de 
cálculo, será de conhecimento 
restrito do contribuinte 
mediante acesso por senha. 
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