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VENHA CONHECER AS 
PERSPECTIVAS E 

OPORTUNIDADES PARA 2017 
E O PROCOMPI: PROGRAMA 

DE APOIO À 
COMPETITIVIDADE DAS 

MICRO E PEQUENAS 
INDÚSTRIAS  

O PROCOMPI é um programa de apoio 

à competitividade das micro e pequenas 

indústrias, resultante de uma parceria 

entre a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) nacional. O Programa 

objetiva elevar a competitividade das 

empresas industriais de menor porte, por 

meio do estímulo à cooperação e ao 

desenvolvimento empresarial.  
 

O projeto, liderado pelo SINDIQUIM, 

prevê apoio financeiro para as ações 

com apoio técnico para sua 

internacionalização. ESTUDOS 

anteriormente realizados pela gerência 

de relações internacionais e comércio 

exterior da FIERGS, mostram excelentes 

oportunidades de negócios nos 

segmentos de saneantes e cosméticos nos 

mercados da Argentina, Colômbia e 

Peru. Nessa nova edição do programa, 

será elaborado um estudo sobre 

barreiras técnicas e boas práticas nesses 

três países.  

O SINDIQUIM em parceria com a 

FIERGS e SEBRAE-RS convida seus 

Associados para conhecer o programa, 

dia 13 de março de 2017 às 9:00 horas 
na sede do SINDIQUIM.  
 

Nesta oportunidade teremos, também, a 

apresentação do Sr. André Nunes, 

Economista Chefe da FIERGS, 

abordando o tema: Perspectivas e 

Oportunidades para 2017.  Saiba mais.  
Inscrições: sindiquim-rs@sindiquim.org.br  

Educação continuada a 

distância 

 

 
ACESSE: http://www.sesiead.com.br/  

 

 

Alerta em embalagens de 
cosméticos sobre a 

realização de testes em 
animais 

 PL 06824/2017 do deputado 

Victor Mendes (PSD/MA), que 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de publicação de alerta em 

embalagens de cosméticos de 

todos os gêneros sobre a 

realização ou não de testes em 

animais na fase de 

desenvolvimento e 

acompanhamento do respectivo 

produto”.  Determina que as 

embalagens de cosméticos, de 

qualquer espécie, destinados a 

qualquer público, deverão conter 

alerta sobre o uso de animais 

para testes em seu 

desenvolvimento. A advertência 

também deve constar nas 

propagandas de televisão e 

materiais de divulgação do 

produto. Sanções - o 

descumprimento sujeita os 

infratores às seguintes sanções: 

a) advertência; b) multa de R$ 

1.000,00 a R$ 10.000,00, 

podendo ser dobrada em caso 

de reincidência; c) proibição 

de comercialização do produto 

até adequação à lei. 
 

Fepam passa a 
contar com drone 

para auxiliar 
operações de 
fiscalização 

 
 

Os analistas da 

Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental 

(Fepam) passam a 

contar com um drone 

para auxiliar em 

operações de fiscalização 

de atividades 

potencialmente 

poluidoras e atendimento 

de emergências 

ambientais. A nova 

ferramenta tecnológica 

possui câmera 

fotográfica incorporada, 

grava vídeos e pode 

realizar sobrevoos de até 

120 metros de altura. O 

engenheiro químico chefe 

da Divisão de 

Atendimento a Denúncias 

e Fiscalização de Rotina, 

Juarez Fernando Löff, 

explica que com o drone 

será possível realizar 

operações de fiscalização 

e controle de atividades 

de forma ágil, 

especialmente em 

terrenos de difícil acesso. 

Fonte: FEPAM 
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