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Inmetro abre Consulta 

Pública sobre revisão de 

lista de produtos 

perigosos  

e registro de não 

conformidade 

  

No dia 23 de junho, o 

Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro) 

publicou no Diário Oficial 

da União (DOU) a 

Portaria nº 169, de 22 de 

junho de 2017, que abre 

uma consulta pública sobre 

a proposta de revisão da 

Lista de Grupos de 

Produtos Perigosos e do 

Registro de Não 

Conformidade (RNC). 

Os interessados em 

contribuir com críticas e 

sugestão a esta consulta 

pública devem encaminhar 

um e-mail para o assessor 

técnico Rodrigo Falato, no 

endereço: 

rodrigo@abiquim.org.br  até 

o dia 10 de julho, para que 

as sugestões sejam 

consolidadas e 

encaminhadas ao Inmetro, 

que debaterá com as 

entidades que tenham 

manifestado interesse no 

tema. 

Clique aqui para ler a 

Portaria nº 169, a Lista de 

Produtos Perigosos e do 

Registro de Não 

Conformidade (RNC).  

      

 

 
   

 
   

 

 

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 

quanto à BPF – Boas Práticas de 

Fabricação para cosméticos e 

saneantes, realizou no dia 28 de 

junho, o Seminário: BOAS 

PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

PARA SANEANTES E 

COSMÉTICOS. Mais um sucesso 

dessa parceira de longa data 

entre o setor regulado e o 

órgão regulador. Participaram 

do evento mais de cem 

pessoas, entre fiscais municipais 

e técnicos das indústrias 

químicas. Na oportunidade 

ficou evidente a necessidade 

de novos encontros para 

maiores esclarecimentos 

quanto ao atendimento à 

legislação em toda sua 

amplitude.  

WORKSHOP 

TELESCOPIO 

O mundo está mudando, 

e muitas vezes esta 

mudança é mais rápida 

do que nossa 

capacidade de 

acompanhá-la. Não 

seria interessante poder 

construir o seu o 

próprio ponto de vista 

sobre o futuro, através 

da elaboração de 

cenários e estratégias? 

 

 
seminariotecnologia@abiquim.org.br 

mailto:sindiquim-rs@sindiquim.org.br
http://www.sindiquim.org.br/
mailto:rodrigo@abiquim.org.br
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002476.pdf
http://www.abiquim.org.br/comunicacao/noticia/detalhe/2571/seminariotecnologia@abiquim.org.br
http://www.ielrs.org.br/pt-br/evento/workshop-telescopio
http://www.abiquim.org.br/comunicacao/noticia/detalhe/2571/seminario-abiquim-de-tecnologia-e-inovacao-2017

