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Seminário:
Como Atender a
Política
Nacional de
Resíduos Sólidos

05 DE JUNHO, DIA MUNDIAL
DO MEIO AMBIENTE

Para os setores de
saneantes
e
cosméticos.
Dia 22 de junho às
9h:30min – sede do
SINDIQUIM/RS.
Rua
Santa Catarina, 40
Sala 906 – Porto
alegre – RS.
Apresentação: ASLORE
- Associação de Logística
Reversa de Embalagens,
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, no acordo
setorial de embalagens
em geral, coordenado
pela
Coalizão
Empresarial.
Inscrição:
sindiquim-rs@sindiquim.org.br

Nós acreditamos no
desenvolvimento sustentável
-------------------------------------------QUIMICA NA PRAÇA

No

próximo dia 18 de junho, das 8h às
13h, o SINDIQUIM/RS estará mais uma
vez no Parque da Redenção, participando
das comemorações do Dia do Químico
com outras entidades da química. Nos
anos anteriores, a promoção foi um
sucesso
e
milhares
de
pessoas
compareceram ao evento para receber
informações e diversos brindes doados
pelas
empresas
associadas
ao
SINDIQUIM/RS. Filas se formaram para
ganhar amostras de sabonetes, sabões,
produtos
de
limpeza,
cosméticos,
aromatizadores de ambientes e velas,
bonés, camisetas entre tantas outras
lembranças, além disso, para conhecer
melhor a química. Esta é uma ótima
maneira de divulgar a indústria química
gaúcha e aproximá-la ainda mais de seu
público local. Convidamos a todos para
participarem de mais esta ação do
SINDIQUIM/RS. Facebook

SEMINÁRIO:
“BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO
PARA SANEANTES E
COSMÉTICOS”
O SINDIQUIM/RS, através
dos Comitês de Saneantes e
Cosméticos, em parceria com
a ANVISA e CEVS/RS
buscando esclarecer, discutir
e ampliar os conhecimentos
práticos
e
diretrizes
relacionados às boas práticas
de fabricação e atendimento
à legislação, visando a
padronização
dos
procedimentos, métodos de
fabricação, condições de
instalações,
equipamentos,
bem como matérias primas,
embalagens, estocagem e
aspectos
ambientais,
determinantes para garantia
do processo produtivo de
saneantes e cosméticos –
BPF, estão promovendo este
seminário.
Dia 28/06/2017 às 14h,
Sistema FIERGS Espaço Riograndense.

Palestrante
MARCOS ANTONIO
FERREIRA GOMES ANVISA
PALESTRA:
ATUALIZAÇÃO E-SOCIAL
No dia 04 de julho de 2017 às
14h, estará ocorrendo na sede do
SINDIQUIM - RS, a palestra
ATUALIZAÇÕES SOBRE O ESOCIAL. Este curso faz parte da
grade de treinamentos elaborados
pelo Comitê Técnico do Sindiquim
como
apoio
às
indústrias
químicas. Palestrante: Rogério
Balbinot, membro do grupo
tripartite do E-social

