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GUIA DE RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL
SINDIQUIM/RS
Já está disponível no site
do
SINDIQUIM/RS
a
emissão da guia para a
contribuição assistencial
com vencimento em 10
de outubro de 2017.

CNI lança aplicativo
para iOS e Android
para explicar a
nova legislação
trabalhista
Ferramenta interativa e
gratuita
apresenta,
de
forma simples e didática, as
mudanças nas leis do
trabalho. Usuário poderá
comparar o antes e o depois
da
lei,
fazer
buscas
temáticas e compartilhar
suas pesquisas. Saiba mais.

Nova súmula do TRTRS prevê indenização
para trabalhador
obrigado a cumprir
aviso-prévio
proporcional
O Pleno do Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região aprovou
nesta segunda-feira a Súmula
nº 120. Conforme o texto, é
nula a exigência de trabalho,
pelo empregador, no avisoprévio proporcional. Assim, o
empregado despedido sem
justa causa e obrigado pelo
empregador a cumprir o avisoprévio proporcional deverá
receber indenização referente
aos dias desse período. Para os
desembargadores, o avisoprévio proporcional é um
direito do empregado, e não do
empregador. Saiba mais.

II Fórum Nacional pela
Competitividade da
Indústria Química

A Frente Parlamentar da Química
(FPQuímica) em parceria com o
Sindicato das Indústrias Químicas no
Estado do Rio Grande do Sul
(Sindiquim/RS),
da
Associação
Brasileira
da
Indústria
Química
(Abiquim), da Associação Brasileira da
Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados
(Abiclor), da Associação Brasileira de
Biotecnologia Industrial (ABBI), da
Associação Brasileira das Indústrias de
Química Fina, Biotecnologia e suas
Especialidades
(Abifina),
da
Associação Brasileira dos Fabricantes
de Tintas (Abrafati), do Instituto
Brasileiro do PVC, da Plastivida e do
Sindicato Nacional das Indústrias de
Matérias Primas para Fertilizantes
(Sinprifert) realizou o II Fórum
Nacional pela Competitividade da
Indústria Química, no dia 25 de
setembro. Na oportunidade foram
abordados os diversos desafios para a
competitividade da indústria química,
com destaque para os gargalos
logísticos, chamando atenção os
custos
de
fretes
absurdos.
O
Presidente do SINDIQUIM/RS, Sr.
Newton Battastini, apresentou um
projeto para criação do “Polo da
química”
em
Montenegro
aos
arredores do polo petroquímico, como
uma alternativa de expansão do
segmento químico gaúcho fugindo dos
grandes centros. O projeto foi
entregue ao Sr. secretário de Estado
Adjunto
do
Desenvolvimento
Econômico Ciência e Tecnologia,
Evandro Fontana, que elogiou a
iniciativa.

A Abes-RS realizará, de
30 de setembro a 07 de
outubro de 2017, a
XXIV
Semana
Interamericana da Água
e XVII Semana Estadual
da Água – Edição 2017.
A temática deste ano
“Água Segura = Vida
Saudável
Reservatórios
limpos,
água
protegida”
contemplará ações de
conscientização sobre a
importância
da
Segurança da Água,
especialmente
nos
cuidados
de
armazenamento
que
possam conservar e
garantir
sua
potabilidade
para
o
consumo
humano,
promovendo uma vida
com
mais
saúde.
Manter os reservatórios
limpos e desinfetados é
necessário
e
emergencial.
A Semana da Água é
uma das maiores ações
de
mobilização
da
sociedade gaúcha em
defesa da água e
cresceu de tal forma
que hoje atinge a
maioria dos municípios
do Rio Grande do Sul,
sendo referência para o
setor
em
nível
internacional.

