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Cartilha infantil
conscientiza sobre os
prejuízos da pirataria Jornal do Comércio

A Fecomércio-RS deu mais
um importante passo no
combate à pirataria e à
informalidade. Na quintafeira, dia 10, a entidade,
que representa o setor de
comércio, serviços e turismo
do Estado, lançou a
cartilha "Comércio informal:
que
bicho
é
esse?",
publicação voltada para
crianças em idade escolar
de todo o Rio Grande do
Sul. Nela, o personagem
"Proconito" explica aos
pequenos o que é pirataria
e os prejuízos que causa à
saúde, ao bolso das famílias
e à sociedade como um
todo.
Na
economia
brasileira como um todo, a
pirataria equivale a 16% do
PIB nacional, o mesmo que
R$ 900 bilhões por ano que
são retirados da riqueza de
nosso País", pontua o
presidente da FecomércioRS - Jornal do Comércio.
Essa é uma das bandeiras
do
SINDIQUIM/RS,
o
combate aos produtos
PIRATAS/CLANDESTINOS.
Onde os segmentos de
produtos de limpeza e
higiene pessoal são os mais
atingidos. Além do impacto
na saúde e no meio
ambiente. Fonte JC

Consulta Pública
sobre
enquadramento
de atividades
potencialmente
poluidoras é
prorrogada

Nova
Publicação
CNI
|
Modernização Trabalhista: Lei nº
13.467/17 - Panorama anterior e
posterior à aprovação

Está aberto o processo
de consulta pública
sobre o projeto de
revisão
do
enquadramento das
atividades
potencialmente
poluidoras
e
utilizadoras
de
recursos
ambientais
do Cadastro Técnico
Federal (CTF/APP).
A consulta, que teve
seu prazo prorrogado
até 18/08/2017, está
disponível no link:
http://www.ibama.gov.br/consultas/
consulta-publica

Ponto a ponto, os temas estão
dispostos na ordem estabelecida
no ato normativo, com o cenário
que se tinha antes da sua
publicação e o que prevê o seu
texto.

Reunião
Comitê
Técnico de Saúde,
Segurança e Meio
Ambiente: dia 14 de
setembro de 2017
às 14:00, NA SEDE
DO SINDIQUIM/RS –
Rua
Santa
Catarina, 40 - sala
906 POA RS.

