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Seminário S&OP e Gestão de Portfólio 

de Produtos que ocorrerá entre os dias 

8 e 9 de Julho em Porto Alegre. 

 
 

 

 

Portaria 857  que altera a 

Norma Regulamentadora n.º 

12 
A Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) considera como um ajuste pontual 

as mudanças feitas na Norma 

Regulamentadora no 12 (NR 12), 

conforme portaria do Ministério do 

Trabalho e Emprego, desta sexta-feira 

(26). A indústria reconhece a medida 

como um primeiro passo no amplo 

conjunto de alterações necessárias para 

a adequação da norma. Ressalta, 

contudo, que as mudanças não 

resolvem o significativo impacto que a 

NR 12 trouxe para o setor produtivo 

brasileiro e que continuará a trabalhar 

para que a norma seja exequível 

técnica e financeiramente para as 

empresas do país. Fonte  CNI 
 

DMLU tem 92 postos para 

descarte do óleo de cozinha 
O Projeto Descarte do Óleo de Cozinha 

desenvolvido pelo Departamento 

Municipal de Limpeza Urbana (DMLU 

possui 92 Postos de Entrega de Óleo 
de Fritura (PEOF) distribuídos pela 
cidade. Por ser menos denso que a 
água, o óleo de cozinha forma uma 
película sobre ela, o que provoca a 
retenção de sólidos, entupimentos e 
problemas de drenagem quando 
colocados em pias ou vasos sanitários, 
que são redes coletoras de esgoto. O 
potencial de contaminação do óleo é 
imenso: 1 litro de óleo é capaz de 
contaminar 1 milhão de litros d'água. 
Recomenda-se colocar o óleo em 
recipientes como garrafas de plástico 
ou vidro para entregá-lo em um 
desses pontos.  Mais informações 
podem ser obtidas pelos telefones (51) 
3289-6987 e 3289-6904. Clique 
aqui para acessar os locais de coleta.  

AGENDA-SINDIQUIM/RS 

JULHO 2015 – Continuidade do 

programa  INSERI .  03 de julho 

de 2015 – 10h00min às 12h00min. 

JULHO 2015 – Reunião Comitê 

Técnico.  09 de julho de 2015 – 
13h30min às 17h00min. 

JULHO 2015 – Curso: 

Gerenciamento de Emergências 

Químicas - 21 de julho de 2015 – 
8h30min às 17h00min. Parceria 
SINDIQUIM – ABIQUIM 

A Ilegalidade e seu 

Impacto na Competitividade 

da Indústria Brasileira 

 
O infográfico mostra alguns 

dos números do impacto 

causado pela ação da 

pirataria, opiniões de 

especialistas e alternativas, 

propostas e ações que já são 

ou podem ser promovidas para 

mitigar o problema. FIESP 

Alteração para o 

peticionamento de 

produtos cosméticos 
Conforme o Despacho nº 
202/2015 – DIARE/ANVISA, 
de 02/06/2015, a partir do 
dia 15 de junho de 2015 
(segunda-feira), ficará 
suspenso o peticionamento 
no Sistema de Automação 
Eletrônico – SGAS para 
registro de produtos higiene 
pessoal, cosméticos e 
perfumes. Este 
procedimento passa a ser 
realizado pelo Sistema de 
Peticionamento da Agência 
(Datavisa), disponível em 
www.anvisa.gov.br> Setor 
Regulado > Acesso Fácil > 
Atendimento e Arrecadação 
Eletrônico. Para os produtos 
cosméticos isentos de 
registro, o peticionamento 
continuará sendo realizado 
no SGAS. A identificação de 
importantes inconsistências 
no SGAS levou a Anvisa a 
adotar a decisão pelo 
retorno ao sistema de 
peticionamento anterior, de 
forma a reduzir os prazos 
de análise. Tal medida é 
possível, tendo em vista 
que o art. 29 da RDC 
07/2015, que dispõe sobre 
os requisitos técnicos para 
a regularização de produtos 
de higiene pessoal, 
cosméticos e perfumes e dá 
outras providências, 
permitiu que a Anvisa 
estabelecesse outras 
formas de peticionamento, 
além do eletrônico. ANVISA 
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