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Justiça mantém
liminar que
suspende mínimo
regional
A Justiça mantém valendo a
liminar que suspende o
salário mínimo regional. A
decisão é do desembargador
Túlio de Oliveira Martins,
negando
pedido
de
revogação feito pela CUT/RS,
a
Central
Única
de
Trabalhadores do Rio Grande
do Sul. A liminar suspende
efeitos de lei estadual até o
julgamento do processo. A
norma concedeu os 16% de
reajuste do piso regional,
propostos pelo ex-governador
Tarso
Genro.
O
desembargador, no entanto,
permitiu que a CUT seja
amicus curiae na Ação Direta
de
Inconstitucionalidade
movida pela Fecomércio- RS.
A atuação da CUT ficará
limitada
à
juntada
de
documentos, pareceres e
memoriais, na forma legal. A
expressão Amicus Curiae
significa “amigo da corte”.
Não é parte do processo, mas
pela representatividade a
entidade passa a poder se
manifestar pelo interesse na
causa.
Fonte
RBS.
A
FIERGS, também, ingressou
com ação judicial para tornar
sem efeito o Piso Regional
com reajuste de 16%. Assim,
quando for julgada a ação da
Fecomércio também estarão
presentes os argumentos da
ação da FIERGS.

ABNT NBR 8877:2015 Adesivos-Determinação
do teor de sólido.
A
ABNT
publicou,
em
07.01.2015, a norma ABNT
NBR 8877:2015 - Adesivos Determinação do teor de
sólidos, que revisa a norma
ABNT
NBR
8877:2007
Versão Corrigida:2011. Para
detalhes sobre a norma
publicada ou sua aquisição
Clique Aqui Para consulta ao
catálogo de normas ABNT,
ISO, IEC, DIN, AFNOR, BSI,
CEN, ASTM, IEEE, NFPA,
AMN
ou
JISC
visite
http://www.abnt.org.br/catalog
o.

INFORMAÇÕES/DEMANDAS.
Buscamos informações junto à categoria Química
dos segmentos de Saneantes e Cosméticos,
referente às suas dificuldades com as legislações
da ANVISA e as Vigilâncias locais. Sendo assim,
a presidência do SINDIQUIM/RS vem consultá-los
dos temas a serem abordados ao longo deste ano,
pertinentes à ANVISA. Assim como, solicitamos
nos informarem as dificuldades, entraves e
sugestões de melhorias em relação às RDC’s 47 e
48. Nossa intenção é trazer técnicos daquela
agência, assim como, outros profissionais para
abordar tais temas, minimizando as dificuldades
enfrentadas pelas indústrias e buscando uma
melhor relação entre órgão regulador e setor
regulado. Aguardamos suas informações até o final
de
janeiro,
através
do
e-mail
jwurmb@sindiquim.org.br e fone (51) 3347.8758.

BNDES PUBLICA: ESTUDO DO
POTENCIAL DE DIVERSIFICAÇÃO DA
INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA:
RELATÓRIO FINAL
A indústria
química
brasileira
registrou
crescimento expressivo entre 2000 e 2011 e fechou
o ano de 2012 com faturamento de US$ 153
bilhões, conforme dados da Associação Brasileira
da Indústria Química (Abiquim). Entre 2000 e
2006, a balança comercial do setor químico no
Brasil manteve-se relativamente estável, apresentando um déficit anual entre cerca de 6 bilhões e
9 bilhões de dólares. Entretanto, a partir de 2007, o
déficit comercial aumentou substancialmente,
atingindo 28 bilhões de dólares em 2012 . Dois
fatores principais contribuíram para esse
fenômeno: (i) o descompasso entre o crescimento
da produção da indústria química nacional e a
evolução do consumo doméstico; e (ii) o aumento
do valor agregado das importações em relação às
exportações de produtos químicos. Com o objetivo
de contribuir para a reversão futura desse quadro, o
Estudo
proposto pela
Chamada
Pública
BNDES/FEP No. 03/2011 busca identificar e
avaliar oportunidades de diversificação da indústria
química brasileira, com ênfase nos produtos
químicos de maior valor agregado, no aumento da
integração e da ramificação das cadeias já
existentes e no desenvolvimento de novas
tecnologias. O Estudo também procura contribuir
para o desenho de instrumentos e ações de uma
política industrial para o setor. Fonte ABIQUIM
http://www.abiquim.org.br/pdf/estudos-bndes.pdf

ANVISA LIBERA NOVO
CANAL DE
ESCLARECIMENTOS DE
DÚVIDAS PARA O SEGMENTO
DE COSMÉTICOS
“Em virtude do grande número de
demandas recebidas no endereço
eletrônico
peticiona.cosmeticos@anvisa.go
v.br, e com objetivo de atende-los
da
melhor
forma
possível,
solicitamos que caso sua solicitação
referente a problemas com o novo
sistema eletrônico não tenha sido
atendida e/ou a falha persista, por
favor, reenvie sua mensagem para o
endereço
sistemas.cosmeticos@anvisa.gov.
br para ser avaliado pela área de
T.I. da Anvisa. Esclarecemos que o
endereço
peticiona.cosmeticos@anvisa.gov.br
passa
a
ser
destinado
exclusivamente para a resolução de
dúvidas de usuários relacionadas à
utilização das ferramentas do
sistema e não para a resolução de
falhas que ocorram ao peticionar.
Demais
dúvidas
referentes
a
Cosméticos não serão respondidas
por este endereço e, portanto
devem ser encaminhadas utilizando
um dos canais de atendimento
disponibilizados
pela
ANVISA.
(http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/An
visa+Portal/Anvisa/Ouvidoria/Fale+com+a+A
gencia)
Importante
enviar
na

mensagem o número do processo,
número de transação, comprovante
de pagamento, e telas de erro. O
campo “Assunto” deve mencionar o
erro
que
está
ocorrendo.
Atenciosamente,
Peticionamento Eletrônico-GGCOS.”

O projeto Sul Competitivo é uma
iniciativa da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) em parceria com as
federações das Indústrias de Santa
Catarina (FIESC), do Estado do Paraná
(FIEP) e do Rio Grande do Sul (FIERGS).
O projeto, apoiado pelo Banco Regional
de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE), tem o objetivo de identificar o
perfil, a movimentação e a condição de
cada modal de transporte de carga dos
três estados da Região Sul (Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul).
Fonte CNI
http://www.cni.org.br/portal/data/pag
es/FF808081394937F001394F837E804ECA
.htm

