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Decisão sobre o
mínimo regional sairá
no dia 23
O futuro do salário-mínimo
regional será determinado
pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do
Sul (TJRS) na próxima
segunda-feira, dia 23 de
março. O reajuste de 16%,
estabelecido pela Lei nº
14.653, passaria a vigorar
em 1 de fevereiro. No
entanto, uma ação movida
pela
Federação
do
Comércio de Bens e
Serviços do Rio Grande
do Sul (Fecomércio-RS),
chamada Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(Adin), fez com que a
Justiça suspendesse o
novo piso. No final de
dezembro, a FecomércioRS alegou inconstitucionallidade do aumento e,
desde então,trabalhadores
e
empresários
criam
expectativas
sobre
a
decisão da Justiça. Caso a
liminar seja revogada e o
piso
seja
julgado
constitucional,
empregadores poderão ter
que pagar as diferenças
salariais na primeira folha
de pagamento. Fonte: Jornal

INSERI

O economista Igor Morais apresentou às
indústrias químicas o cenário econômico atual
e perspectivas futuras. Apontou diversos
equívocos na condução da politica econômica
nos últimos anos e, em seu entendimento,
temos como perdido o ano de 2015. Diz que
estamos no início do período de crise e
recomendou aos empresários austeridade no
caixa das empresas.

Ocorreu em 09 de março
a apresenta do Programa
INSERI para o segmento
de Cosméticos
O INSERI é uma parceria
entre SEBRAE e CNI voltado
às pequenas indústrias,
entre elas o segmento de
cosméticos, para qual o
SINDIQUIM/RS
está
implantando
este
programa. As empresas
irão receber capacitação
e consultoria para melhoria
da gestão e dos resultados.
O objetivo é preparar as
pequenas indústrias de
cosméticos, facilitando o
acesso dos empresários a
serviços de suporte à sua
inserção
competitiva
internacional.
Continua
aberta a possibilidade de
adesão
ao
programa
pelas
indústrias
de
cosméticos.

do Comércio.

AGENDA

Gerência-Geral de
Cosméticos esclarece
procedimento em caso de
falhas com o novo
sistema eletrônico
Em virtude do grande
número de demandas
recebidas no endereço
eletrônico
peticiona.cosmeticos@anv
isa.gov.br, e com objetivo
de atendê-los da melhor
forma
possível,
solicitamos que em caso
de ocorrência de falhas
com o novo sistema
eletrônico, por favor, envie
sua mensagem para o
endereço
sistemas.cosmeticos@anv
isa.gov.br
para
ser
avaliado pela área de T.I.

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 –

SELO “TESTADO EM ANIMAIS”

Protocolado pela deputada Regina Becker
(PDT), o Projeto de Lei nº 37/2015 exige que
as empresas que utilizarem animais como
cobaias na fabricação de seus produtos insiram
nas embalagens o selo "Testado em Animais".
O texto se refere aos fabricantes de
produtos cosméticos, de perfumaria, higiene
pessoal e limpeza em geral.

8h30min às 17h00min. Parceria
Sindiquim - Abiquim
Junho 2015 – Curso - Sistema
Globalmente Harmonizado (GHS)
de classificação. 11 e 12 de

junho de 2015 – 8h30min às
17h00min. Parceria Sindiquim Abiquim

