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Cuidado com os
saneantes
clandestinos!

Todos os produtos usados
na limpeza, desinfecção e
conservação de ambientes
(casas, escritórios, lojas,
hospitais) são considerados
saneantes. Os saneantes são
importantes na limpeza,
pois acabam com as
sujeiras,
germes
e
bactérias, evitando assim, o
aparecimento de doenças.
Detergentes, desinfetantes,
água sanitária, ceras e
inseticidas são exemplos de
produtos saneantes. Para
serem
vendidos
no
comércio, a Anvisa exige
que
as
empresas
desenvolvam
produtos
seguros e eficazes. Na
maioria das vezes, não têm
ação contra os germes ou
não limpam as superfícies,
porque suas formulações
não possuem ingredientes
próprios para isso, ou
quando os contêm, não
estão
em
quantidades
suficientes. Os produtos
clandestinos muitas vezes
são apresentados em cores
bem
chamativas,
usualmente em garrafas
“pet”, semelhantes às de
refrigerantes. Fonte ANVISA

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. Oscar Frank,
Economista da FIERGS, abordando o
tema: Perspectivas e Oportunidades
para 2017. Saiba mais.
Inscrições: sindiquim-rs@sindiquim.org.br

Reportagem sobre
morte de bebê por
ingestão de produto
pirata

Na edição do dia 21 de fevereiro
de 2017, o jornal O SUL
publicou a reportagem acima.
Nela é retratada mais uma
tragédia causada pela ingestão
de
produto
de
limpeza
clandestino.
Há
anos
o
SINDIQUIM/RS
vem
combatendo essa prática e
chamando à atenção para os
riscos de utilização desses
produtos. Tanto para as donas
de casa com a possibilidade de
contaminação, quanto a de
confundir
com
sucos
ou
refrigerantes
e
causando
tragédias como acima narrado.

