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INSERI
O
Projeto
Inserção
Internacional Competitiva de
Pequenos Negócios (INSERI), é
uma
parceria
entre
a
Confederação Nacional das
Indústrias (CNI), por meio de
sua Rede Brasileira de Centros
Internacionais de Negócios
(RedeCIN)
e
o
Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE),
que
oferece
soluções
encadeadas que facilitam os
Pequenos
Negócios
no
processo de internacionalização das empresas. O setor
Químico, em especial o
segmento de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos –
HPPC, tem como parceiro
estratégico o SINDIQUIM/RS. A
partir de Junho, informamos
que os profissionais do Centro
Internacional de Negócios da
FIERGS, entrarão em contato
com
as
empresas
para
demonstrar de que forma, o
partícipe,
poderá
se
beneficiar dessas soluções,
dentre as quais: capacitação,
estudos de mercado e ações
de Benchmarking, promovendo
a
melhoria
da
competitividade na sua trajetória de inserção internacional. Durante as visitas será
aplicado
um
diagnóstico
e identificado o interesse de
participação
no
projeto.
Maiores informações 51-33478675

PORTARIA No- 704,
DE 28 DE MAIO DE
2015
Isenta o segmento de
saneantes de atender
os

itens

da

NR

26

referentes à rotulagem
de produtos químicos.
Estarão

Isentos

de

observarem ao GHS em
seus

rótulos

devidamente

se

regulari-

zados junto à ANVISA.
Acesse a Portaria

LEVANTAMENTO DE AÇÕES DA
INDÚSTRIA
A FIERGS, através de seu Conselho de
Meio Ambiente e Sustentabilidade CODEMA, em conjunto com os Sindicatos
da Indústria de Papel e Celulose
(SINPASUL), da Indústria de Alimentação
(SIA) e da Indústria Química (SINDIQUIM),
está realizando um levantamento de ações
da indústria para o uso racional da água
e melhoria da qualidade ambiental
proveniente da Bacia Hidrográfica do Rio
Gravataí.
Esta ação visa identificar as boas práticas
de uso da água, reúso e lançamento de
efluentes pelos segmentos industriais
localizados nos municípios que pertencem a
Bacia Hidrográfica do Gravataí: Porto
Alegre,
Alvorada,
Viamão,
Canoas,
Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha, Taquara e
Santo Antônio da Patrulha.
É necessário que todas as indústrias que
utilizam água da Bacia do Gravataí, seja
captação superficial, captação subterrânea
ou abastecidas pela concessionária de
abastecimento
público,
colaborem
preenchendo questionário que deve ser
acessado clicando aqui.
Os
dados
serão
tratados
com
confidencialidade e apresentados de forma
setorial no final do projeto, através de
mídias digitais, livretos e folders.
Solicitamos o retorno do questionário para o
e-mail: tiago.pereira@fiergs.org.br até 15 de
junho de 2015. Neste mesmo e-mail
poderão tirar suas dúvidas quanto a
localização na bacia do Gravataí.
Caso a sua indústria tenha interesse de
divulgar suas ações de forma individual,
favor entrar em contato para maiores
informações. Dúvidas sobre as informações
solicitadas ou forma de preenchimento do
questionário, entrar em contato com o Eng.
Ambiental Tiago Pereira Neto, pelo e-mail:
tiago.pereira@fiergs.org.br ou telefone (51)
3347-8882.
Torvaldo Antônio Marzolla Filho
Coordenador do Conselho de Meio
Ambiente e Sustentabilidade CODEMA/FIERGS

GHS - Prazo para rotulagem
de embalagens segundo
ABNT NBR 14725-3 foi
prorrogado.
Projeto de emenda da ABNT NBR
14725-3 - Produtos químicos —
Informações sobre segurança, saúde
e meio ambiente - Parte 3:
Rotulagem, foi publicado em 12 de
maio. A publicação foi realizada por
meio de errata, por decisão da
ABNT, visto que as alterações no
conteúdo da norma não foram de
cunho técnico. Com isso, o novo
prazo para implementação da
rotulagem de misturas termina em 30
de novembro de 2015. Ou seja, a
partir de 1º de dezembro de 2015,
todos os rótulos de misturas deverão
estar adequados ao GHS, conforme
ABNT
NBR
14725-3
Fonte
ABIQUIM.

AGENDA-SINDIQUIM/RS
JUNHO 2015 – Reunião Comitê
Técnico. 03 de junho de 2015 –
13h30min às 17h00min, com
apresentação dos serviços do SESI
às indústrias e outra apresentação
sobre a NR13
JUNHO 2015 – Curso: Critérios
de Classificação e Comunicação
de Perigos do GHS 19 de junho
de 2015 – 9h00min às 12h30min.
Clique aqui para PROGRAMAÇÃO
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

