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PROGRAMA DE

obrigatoriamente
acompanhar
o
transporte
dos
resíduos, sendo dever
do transportador a
apresentação
do
documento
à
fiscalização,
quando
solicitado. Ressalta-se
que o gerador é
responsável
e
o
transportador
é
corresponsável
pelo
cumprimento
das
obrigações decorrentes
da declaração dos
resíduos
no
novo
Sistema.

VACINAÇÃO CONTRA A
GRIPE DO SESI – 2018

Orientarão sobre
modernização
SISTEMA MTR ONLINE
trabalhista
Fepam regulamenta o uso da
Divulgação Ministério do Trabalho

Uma série de cartilhas com
informações
sobre
a
modernização
trabalhista
orientará empresários brasileiros
que tiverem dúvidas em relação
às mudanças da legislação. A
iniciativa é resultado de uma
parceria firmada em São Paulo,
entre o Ministério do Trabalho,
o Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
(MDIC) e a Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Paulo
(Fecomércio/SP).
O primeiro
fascículo se chama “Contratos: o
que o empresariado deve saber”,
Fonte: MTE

nova plataforma
Foi publicada no Diário Oficial
Estado (DOE), de 29 de Janeiro de
2018, a Portaria FEPAM n°
06/2018, que aprova o Sistema de
Manifesto de Transporte de
Resíduos – MTR Online e dispõe
sobre a obrigatoriedade da
utilização do Sistema no Rio
Grande do Sul.
A referida Portaria estabelece que
toda movimentação de resíduos no
Estado deverá ser declarada no
Sistema MTR Online, pontuando
que o gerador, o transportador e o
destinador devem declarar a
efetivação
do
embarque,
transporte e recebimento de todos
resíduos no Sistema – tanto Classe
I como Classe II. Além disso, a
Portaria coloca que uma via
impressa
do
MTR
deverá

O DESEMPENHO
DA INDÚSTRIA
QUÍMICA EM 2017

Esta publicação informa
sobre os dados referentes
ao desempenho do setor
químico durante o ano de
2017. ABIQUIM

