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Decreto nº
53.045/2016
prorrogado
Decreto do Governador
do Estado do RS Nº
53.117 publicado hoje
no DOE, página 4,
institui a prorrogação
da
aplicação
dos
percentuais introduzidos
no RICMS/RS pelo
Decreto
nº
53.045/2016 de MVA
atual para dia 01 de
agosto de 2016. DOE

Uso do Manual
de Emergências
com Produtos
Perigosos
04 de agosto de 2016
Sede: SINDIQUIM/RS
Com
o
Objetivo
Transmitir informações
pormenorizadas sobre as
diversas
seções
do
manual para atendimento
a
emergências,
em
especial o uso dos guias
de
atendimento
nas
situações de emergência,
apresentando
e
discutindo os elementos
relativos a perigos e
riscos dos produtos.
Apresentar os aspectos
pertinentes à gestão do
atendimento a emergência
e
regulamentos
do
transporte de produtos
perigosos
Sócia-efetiva R$ 240,00
até 03/08/2016 Sóciacolaboradora R$ 200,00
até 03/08/2016
Não-associada R$
1.000,00 até 03/08/2016

INSCRIÇÕES

PLANEJAMENTO FISCAL E
TRIBUTÁRIO: REALIDADE E
NECESSIDADE
25 de julho às 8:30h – sede do
SINDIQUIM/RS. Rua Santa Catarina, 40
Sala 906 – Porto alegre – RS.
A
crise
institucional
e
de
credibilidade afeta toda economia do país e,
nesse contexto, as empresas passam a ter
como objetivo principal a redução de seus
custos. Estudos apontam que as empresas
pagam até 34% de tributos sobre o lucro, mas
os empresários reconhecem que esses valores
são superiores se considerarmos questões
como encargos trabalhistas, taxas e outras
obrigatoriedades.
Uma
das
melhores
alternativas para essa realidade é o
planejamento fiscal. Entretanto, devido a
complexidade da área, poucas empresas
usufruem da melhor gestão tributária possível.
Se uma empresa pretende sobreviver à crise, é
fundamental buscar reduções tributárias de
forma legal. A gestão eficiente dos tributos é
essencial para garantir a maior lucratividade e
continuidade do negócio.
Inscrição SEM CUSTO: sindiquim-rs@sindiquim.org.br

Apresentação: ASLORE –
Associação de Logística
Reversa de Embalagens
Dia 27 de julho às 14h – sede do
SINDIQUIM/RS. Rua Santa Catarina, 40 Sala
906 – Porto alegre – RS.

A ASLORE é uma entidade jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos e que tem como
objetivo estabelecer e implantar sistema de
logística reversa de embalagens pós-consumo,
bem como desenvolver ações que venham a
diminuir
a
quantidade
de
resíduos
provenientes destas embalagens, com a
finalidade de atender a PNRS - Politica
Nacional de Resíduos Sólidos, minimizando
seus impactos ao meio ambiente. Visando
atender a legislação referente à destinação
adequada de embalagens, logística reversa,
vamos apresentar as vantagens de participar,
através da ASLORE, dos acordos setoriais
pertinentes à PNRS. A ASLORE faz parte da
Coalizão/Cempre http://www.cempre.org.br/
e pretende representar as empresas no Acordo
Setorial. Inscrição: sindiquim-rs@sindiquim.org.br

ABIQUIM lança
ferramenta para análise
de risco de produtos
químicos

A

Associação

Indústria

Brasileira

Química

da

(Abiquim)

desenvolveu a ferramenta “Análise
Qualitativa de Risco Elementar da
Abiquim” – Aquarela®, com o
objetivo de auxiliar as empresas do
setor na implantação de práticas de
gerenciamento e comunicação dos
impactos e riscos inerentes aos
produtos. O gerenciamento dos
riscos químicos é parte essencial da
gestão para minimizar os impactos
negativos, requisito obrigatório do
Programa Atuação Responsável®.
Por isso, é necessário caracterizar o
perigo, identificar os riscos e, dessa
forma,

analisar

quais

recomendações

são

para

gerenciamento

da

comercialização

e

as
o

produção,
uso

desses

produtos. Fonte www.abiquim.org.br

