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6 mitos sobre a
internacionalização
das empresas

LOGÍSTICA LEAN E
FERRAMENTAS DE OTIMIZAÇÃO
DO FLUXO DE MATERIAIS (PPCP)
lili.canceco@ve3.com.br

Você sabia que o grau de
interação de um país com
outros
mercados
é
determinante para a
competitividade
da
economia? Apesar disso,
há muitas impressões
equivocadas sobre o
papel da exportação, da
importação
e
dos

Programa Desenvolve RS
é lançado na FIERGS
O Programa Desenvolve RS foi lançado
oficialmente nessa terça-feira (28), na
sede da FIERGS. A iniciativa tem
como objetivo criar uma base de
potenciais fornecedores de produtos e
serviços que atendam as demandas dos
investidores no Rio Grande do Sul. De
acordo com o secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico, Ciência
e Tecnologia, Fábio Branco, a proposta
é elevar a competitividade das
empresas, bem como a geração de
emprego e renda das 24 regiões do
Estado. Fonte FIERGS

investimentos internacionais

no desempenho de um
país. Descubra seis dos
mitos mais comuns sobre
a internacionalização das
empresas. Fonte CNI
PLANO ESTADUAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
Publicada no Diário Oficial
do Estado (DOE) do dia 23
de julho de 2015, a
Resolução CONSEMA nº
297/2015, que aprova o
Plano Estadual de Resíduos
Sólidos
(PERS-RS).
A
elaboração
do
Plano
Estadual
de
Resíduos
Sólidos é uma exigência da
Política
Nacional
de
Resíduos Sólidos, instituída
pela
Lei
Federal
nº
12.305/2010. O referido
plano
apresenta
um
diagnóstico da situação dos
resíduos sólidos gerados no
RS,
além
do
estabelecimento
de
diretrizes,
programas
e
metas para os diversos tipos
de
resíduos
(Urbanos,
Industriais, Construção Civil,

Mineração, Agrossilvipastoril,

Transportes, Saneamento e
Saúde) para um horizonte
de 20 anos. O Plano
Estadual
de
Resíduos
Sólidos pode ser acessado
na íntegra pelo site:
http://www.pers.rs.gov.br/

PPE: solicitação de inclusão de
empresas será por formulário
específico
O Comitê do Programa de Proteção ao
Emprego (CPPE) determinou os
critérios para a adesão ao PPE. As
regras indicam que, para entrar no
Programa, a empresa precisa fazer a
solicitação por meio de um formulário
específico, disponível nos portais Mais
Emprego e do MTE. Depois de
preenchido no site, o documento será
encaminhado ao CPPE. Só podem
participar do PPE empresas que
comprovarem dificuldades econômicofinanceiras, com base nos dados do
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados
(Caged).íntegra:
http://goo.gl/rROPi1
PPE: tutorial ensina como solicitar adesão

AGENDA-SINDIQUIM/RS
AGOSTO 2015 – Reunião Comitê
Técnico. 06 de agosto de 2015 –
13h30min às 17h00min.
AGOSTO
2015
–
Curso:
Formação de Auditor Interno do
Sistema de Gestão do Atuação
Responsável-AR – 10 e 11 de
agosto de 2015 – 8h30min às
17h00min. Parceria SINDIQUIM –
ABIQUIM

