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Prêmio de Jornalismo
Ambiental esclarece
dúvidas
Já estão abertas as
inscrições para o Prêmio
José
Lutzenberger
de
Jornalismo
Ambiental,
voltado para acadêmicos e
jornalistas do Rio Grande
do Sul. E Para que não haja
dúvidas
durante
as
inscrições, a organização
do Prêmio listou algumas
possíveis
perguntas
e
respostas para ajudar no
processo.
Foco
das
matérias,
limite
de
categorias,
matérias
realizadas em coautoria e
prazos estão entre a lista de
10 questionamentos. A
iniciativa, promovida pela
Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e
Ambiental
(ABES/RS),
Associação Riograndense
de Imprensa (ARI) e
Braskem,
tem
como
objetivos
incentivar
a
produção
de
matérias
jornalísticas positivas sobre
preservação
ambiental,
bem como o espaço
destinado pelos diversos
veículos para a temática.
Além
da
lista,
mais
informações sobre o Prêmio
podem ser obtidas no site:
http://www.premiojornalismoambi
ental.com.br/.

Câmara finaliza votação da
Terceirização
O Plenário da Câmara dos Deputados finalizou a
votação do O Projeto de Lei 4330,
que regulamenta os contratos de terceirização.
Após 11 anos de tramitação e debates entre
trabalhadores, empresários e governo, a
votação foi finalizada na Câmara. O
estabelecimento deste marco legal é um dos
pilares para que a economia brasileira seja mais
competitiva no mercado mundial, capaz de
estimular a atividade produtiva e o emprego no
longo prazo. Um passo relevante foi dado a
caminho da redução da insegurança jurídica,
que a ausência de regulamentação traz,
colocando sob risco constante milhões de
empregos formais em toda a economia. Assista
ao vídeo da campanha. Fonte CNI.

AGENDA-SINDIQUIM/RS
ABRIL 2015 – Reunião Comitê
Técnico. 29 de abril de 2015 –
14h00min às 17h00min.
MAIO 2015 –Curso Identificação de
aspectos e perigos e avaliação e
controle de impactos e riscos –20

de maio de 2015 8h30min às
17h00min. Parceria SINDIQUIM ABIQUIM
JUNHO 2015 – Curso: GHS e
FISPQ – NBR 14725 - 11 e 12 de
junho de 2015 – 8h30min às
17h30min.Parceria SINDIQUIM –
ABIQUIM
JULHO
2015
–
Curso:
Gerenciamento de Emergências
Químicas - 21 de julho de 2015 –
8h30min às 17h00min. Parceria
SINDIQUIM – ABIQUIM
AGOSTO 2015 – Curso: Formação
de Auditor Interno do Sistema de
Gestão do AR 10 e 11 de agosto de

2015 – 8h30min às 17h00min.
Parceria SINDIQUIM - ABIQUIM

