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Empresas poderão
ser fechadas na
hora
No dia 02/02/2015, o
ministro Guilherme Afif
anunciou que, a partir
do próximo dia 26 de
fevereiro,
finalmente
será possível fechar
uma
empresa
“na
hora”.
“Dizem que, no Brasil,
abrir empresa é difícil.
Fechar, é impossível.
Então,
vamos
dar
prova de que temos,
sim, capacidade para
desburocratizar esse
processo. O sistema já
está pronto e, no dia
26,
deverá
ser
anunciado para todo o
Brasil, para que as
empresas que até hoje
não
conseguiram
cerrar suas portas,
possam fazê-lo na
hora. É só procurar a
junta comercial, levar
os documentos e o
fechamento será feito
na hora através do
sistema
integrado”,
explicou. Para íntegra:
http://goo.gl/hY5OKD
Fonte: www.cni.org.br

Visando
atender as
exigências de replantio,
divulgamos
que
o
Viveiro Camaquã que
produz
mudas
de
árvores, realiza plantio e
manutenção
para
recuperação ambiental
exploração de frutos e
madeira; atendendo às
normas e leis federais,
estaduais e municipais.

SIMBOLOGIA TÉCNICA
BRASILEIRA DE
IDENTIFICAÇÃO DE
MATERIAIS

E Apresentação do programa INSERI.
O SINDIQUIM entendendo que a ações,
como o PROGRAMA INSERI, para o
desenvolvimento e para a melhoria da
competitividade de nossas indústrias são
fundamentais, visando o seu fortalecimento e
o crescimento de nosso Estado. Dia 09 de
março de 2015 às 8h:30min. Inscrições:
http://www.abihpec.org.br/2015/02/seminario-rs-habitos-eatitudes-dos-brasileiros-para-as-categorias-de-produtos-paracabelo-e-pele/ ou www.sindiquim.org.br

Conforme Norma Técnica da
ABNT publicada em 14/6/2013,
NBR 16182:2013 – Embalagem
e
acondicionamento
–
Simbologia de orientação de
descarte
seletivo
e
de
identificação de materiais, a
Simbologia Técnica do Descarte
Seletivo passa a caracterizar o
descarte dos resíduos secos
(embalagens
e
outros
recicláveis), em separado dos
resíduos úmidos (resto de
alimentos).
Este
processo
atende aos parâmetros da
regulamentação da PNRS e
deve ser harmonizado em todo o
Brasil. A simbologia pode ser
aplicada com ou sem o texto
Descarte Seletivo e deve ser
acompanhada da simbologia de
identificação do material. ABRE

AGENDA
MARÇO 2015 – Reunião para
apresentação
da
Pesquisa
Salarial. SOMENTE PARA OS
PARTICIPANTES DA PESQUISA:

O SINDIQUIM/RS está apoiando o 20º Fórum
Paint & Pintura de Tecnologia e Gestão em
Tintas - Região sul, a ser realizado no dia 07 de
abril de 2014 (estamos definindo o local), em
Novo Hamburgo (RS).O evento faz parte de um
programa da Agnelo Editora para fomentar o
conhecimento nas várias regiões do País. Segue
link do formulário com as instruções para
preenchimento das inscrições para o Fórum:

04 de março de 2015
16h00min às 17h00min.

–

MARÇO
2015
–
Seminário:
Hábitos
de
Consumo
e
Apresentação: Programa INSERI.

09 de março de 2015 – 8h30min
às 12h00min. Parceria Sindiquim
– Abihpec - Fiergs

http://www.paintshow.com.br/paintpintura/forum/novo-hamburgo/2015.html

SELO “TESTADO EM ANIMAIS”
PL 37/2015 – de autoria da deputada Regina
Becker, dispõe sobre a obrigatoriedade do
uso do selo “TESTADO EM ANIMAIS” por
empresas
que
fabricam
cosméticos,
perfumaria, produtos de higiene pessoal ou de
limpeza em geral no Estado do Rio Grande do
Sul nas condições que especifica, e dá outras
providências. Leia na íntegra.

MARÇO 2015–Reunião Comitê
Técnico. 25 de março de 2015
– 14h30min às 17h00min.
MAIO 2015–Curso Identificação
de aspectos e perigos e avaliação
e controle de impactos e riscos –

8h30min às 17h00min. Parceria
Sindiquim - Abiquim

