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Cartilha sobre a
Modernização
Trabalhista

Secretaria de Meio Ambiente do
Rio Grande do Sul debate
iniciativas para
valorização do Programa
O Conselho de Relações do
Atuação Responsável® com
Trabalho (CONTRAB) da
equipe da Abiquim
FIERGS produziu uma
Cartilha com as principais
mudanças
da
Modernização Trabalhista,
para que o trabalhador
possa entender que as
alterações
na
Lei O Programa de Valorização do Atuação
Trabalhista
não
trarão Responsável®, teve mais uma etapa no dia
impactos nas relações do 29 de novembro por meio de uma reunião
trabalho. Pedimos que a entre representantes da Abiquim e do
referida
Cartilha
seja Sindiquim (Sindicato das Indústrias Químicas
divulgada e distribuída aos do Estado do Rio Grande do Sul) com a
trabalhadores.
secretária do Ambiente e Desenvolvimento
Para acessar a Cartilha,
Sustentável do Rio Grande do Sul e presidente
clique aqui.

Consulta pública sobre
Anteprojeto de Lei: teor
de chumbo em tintas,
selantes e solventes
O Ministério do Meio Ambiente
(MMA) abriu, no dia 8 de
dezembro, consulta pública para
o anteprojeto de lei que reduz a
concentração de chumbo em
tintas, selantes, vernizes, solventes
e
materiais
similares
de
revestimento de superfícies. O
anteprojeto é resultado do
trabalho realizado pelo GT
Chumbo em Tintas da CONASQ
(Comissão
Nacional
de
Segurança Química).
Clique aqui para ler a abertura de

da

Fundação

Estadual

de

Proteção

Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM),
Ana Pellini e a engenheira química Fabiani
Vitti. Na ocasião foram apresentados os
requisitos do programa e discutidas as ações
voltadas para a segurança e para a proteção
ambiental desenvolvidas pelo setor químico.
A presidente do Fepam, Ana Pellini, informou
sobre

os

avanços

licenciamento

no

ambiental

processo
que

de

foram

implementados este ano no Rio Grande do
Sul e propôs o desenvolvimento de um
trabalho conjunto para 2018 visando facilitar
o processo de renovação do licenciamento

consulta pública publicada no para as empresas certificadas no Atuação
Diário Oficial da União (DOU) do Responsável.
dia 8 de dezembro.

Mais informações sobre o Programa de

Clique aqui para ler o Anteprojeto Valorização do Atuação Responsável® com
da Lei. Clique aqui para fazer a assessora técnica da Abiquim, Yáskara
contribuições à consulta pública. Barrilli, no e-mail: yaskara@abiquim.org.br.

Fonte: Abiquim

Crédito e
Financiamento
A FIERGS compõe a rede
de Núcleos de Acesso ao
Crédito (NAC), integrada
por
Federações
Estaduais de Indústrias e
coordenada
pela
Confederação Nacional
da Indústria (CNI), que
visa prover demanda
qualificada para o crédito,
viabilizando
o
investimento industrial e
novos negócios, por meio
da
identificação
de
possibilidades de linhas
de financiamento mais
adequadas
às
necessidades da indústria
e
aproximação
com
agentes financeiros. Além
dos
atendimentos
individuais e coletivos,
que são realizados por
telefone
e
e-mail
(presenciais
somente
mediante agendamento),
há a divulgação de
oportunidades de crédito,
distribuição de material
informativo, realização de
cursos,
palestras
e
seminários em temas
relacionados à gestão
financeira,
crédito
e
financiamento. Acesso:
FIERGS

Recesso de
Final de Ano
O SINDIQUIM/RS estará
em recesso neste final de
ano,
paralisando
suas
atividades entre os dias 22
de dezembro de 2017 e 01 de
janeiro de 2018, retomando
seus trabalhos no dia 02 de
janeiro de 2018.

