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O contexto mudou, o

excesso de liquidez internacional e a

demanda pelas nossas commodities,

outrora robusta, minguaram. Os ventos

já sopraram a nosso favor, agora não

mais.

Apesar da baixíssima taxa de desemprego e do

crescimento real do salário das classes C e D, uma série

de intervenções discutíveis na economia brasileira

exauriu o ímpeto do nosso crescimento, deixando um

rastro indesejável: inflação no teto da meta, câmbio

depreciado, juros em ascensão, aumento do déficit fiscal e

da carga tributária e, principalmente, insegurança

regulatória, que provoca desconfianças e trava os

investidores.

Hoje, não há clima para se investir em novos

projetos e mesmo no aumento da produção. A Indústria

beira a estagnação e os programas do PAC evoluem

lentamente.

Os c r í t i cos a f i rmam que as bases

macroeconômicas do nosso desenvolvimento sustentável

estão sendo abaladas. Realmente, muita coisa mais

poderia ser feita, mas ainda temos o potencial de reverter

a situação. Não podemos ser pessimistas.

É certo que o governo não reduzirá os gastos

correntes, nem abandonará o controle artificial dos preços

em ano eleitoral, embora a distorção seja evidente: os

preços livres, sem controle, aumentam 9%, enquanto os

administrados crescem 2%.

Persistir com preços administrados aumenta a

possibilidade de ocorrer uma escalada inflacionária

corretiva e, também, aumenta a insegurança regulatória.A

melhor alternativa seria deixar fluir as leis do mercado,

sem artificialismos.

No setor químico o cenário não é favorável, para

2013 a previsão é que o déficit comercial seja superior a

US$ 33 bilhões, aprofundando o desequilíbrio que se

observa nos últimos anos.

A parcela das importações de produtos químicos

originários da Ásia evoluiu de 10% do valor total em 2000,

p a r a 1 7 % e m 2 0 1 3 . A i n d a , o s p r o d u t o s

asiáticos, agressivamente competitivos, ocupam

espaço cada vez maior nas nossas vendas

externas para a América Latina, nos atacando

duplamente; no mercado interno e no externo.

Relendo a mensagem do final de 2012, confirmei

que a pauta de medidas então aguardadas pela indústria

não avançou. Tenho a impressão de que perdemos um

ano, os problemas permanecem sem solução, resultando

na perda de competitividade da Indústria Nacional.

Temos que engendrar uma estratégia que

possibilite a inserção do Brasil nas cadeias de suprimento

das redes globais de produção. Não podemos ficar de fora

do mercado global, principalmente após o anúncio pela

China das reformas pró-mercado interno.Areforma levará

anos para acontecer, mas temos que começar a nos

preparar.

Reafirmo que sou otimista e acredito que as

discussões do período pré-eleitoral resultarão em uma

visão de futuro consistente com a inclusão social e,

também, com o desenvolvimento sustentável.

Espero que novas propostas sejam gestadas no

sentido de atender o pleito dos empresários.

Eleições abrem janelas para correções de rumos

e espaço para projetos sérios que resultem na melhoria da

qualidade das instituições, e que permitam às nossas

empresas se prepararem para melhor disputar mercados

internacionais.

Dentre outras ações, é crucial implementar

ações que estimulem a inovação e a formação de mão de

obra.

Ainda, temos que melhorar a qualidade da

educação, desde o ensino fundamental, minimamente até

o ensino técnico. No quesito educação, não podemos

continuar a fazer mais do mesmo. Entre os países

emergentes, temos um dos piores índices de população

adulta com educação secundária.

Não há soluções simples, mas atacar estas

matérias é imprescindível para o nosso crescimento

continuado.

Bom 2014 para todos, vamos nos preparar para

2015.

Isaac Plachta

Presidente
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A diretoria plena do SIQUIRJ, imbuída

do propósito de melhor servir ao associado,

reuniu-se em diversas oportunidades em

2013, abordando questões administrativas e

deliberando sobre diferentes temas de

interesse do segmento químico, bem como

realizando Encontros Empresariais.

Diretoria Plena

Triênio 2013/2016

Isaac Plachta

Presidente

Antonio Berdge Kessedjian

Antonio Emilio Meireles

Carlos Mariani Bittencourt

Carlos Oliveira Cruz

Carlos Roberto da Silva

Celso da Silva Bueno

Ciro Alves

Edson Kleiber de Castilho

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira

Flavio Costa Abreu

Gilson Luiz Maurity Santos

Lenilson Marcelo Bezerra

Lincoln Rosa

Manoel Moysés Zauberman

Marjorie Arias

Nélio Augusto Manhães Rodrigues

Nicolau Pires Lages

Paul Antoine Maron Gédéon

Roberto Pinho Dias Garcia

Ronaldo Valle Monteiro

Rubens Muniz

(Relação em Ordem Alfabética)

Diretoria Plena
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Coordenada por Humberto Campos

Turlão, a Comissão de Política Social e

Trabalhista acompanhou as negociações

salariais no estado do Rio de Janeiro,

p r e s t ando i n f o rmaçõe s ao Se t o r

Petroquímico, tratou dos assuntos

relacionados com a política social e trabalhista

e manteve contato com diversas entidades

tais como: FIRJAN, FIESP e entidades

profissionais.

Coordenada por Abílio Faia, a

Comissão de Meio Ambiente debateu

diferentes temas impactantes à indústria

química, acompanhou atentamente as novas

lesgilações ambientais, e ainda, buscando

inteirar as empresas sobre estas questões,

promoveu cursos e seminários de grande

relevância ao Setor Químico.
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Comissões Técnicas

Comissão de Meio
Ambiente e Segurança

Coordenada por Lenilson Marcelo

Bezerra, a Comissão de Relações Externas

tem papel importante na atuação contra

projetos de lei que possam prejudicar de

alguma forma as empresas do segmento

químico, bem como promove a aproximação

do Sindicato com os órgãos governamentais.

Comissão de Relações
Externas

Comissão de Política
Social e trabalhista



O Programa de Apoio à Infraestrutura Sindical (PAIS) do Sistema FIRJAN contemplou o SIQUIRJ em

seu projeto afim de melhorar o atendimento à base de associados, favorecendo a ampliação das bases

sindicais.

Além da reforma do espaço físico, o SIQUIRJ recebeu melhorias de infraestrutura relacionada à

Tecnologia da Informação. Foram entregues novos computadores em rede, software para gestão de

relacionamento com associados, e melhorias no sistema de comunicação.

Programa de Apoio à Infraestrutura
Sindical da FIRJAN contempla o SIQUIRJ
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Tomou posse, no dia 15 de agosto de 2013, a

nova Diretoria Plena do SIQUIRJ, iniciando o seu mandato

para o triênio 2013-2016 com uma reunião de trabalho.

Na abertura do encontro, o presidente Isaac

Plachta, em nome dos diretores, assinou o “Termo de

Posse” e prosseguiu agradecendo a presença de todos,

bem como a expressiva participação das empresas na

eleição ocorrida no último dia 3 de julho, oportunidade em

que legitimou os novos integrantes da diretoria, atribuindo

aos eleitos a responsabilidade de representar o setor

químico no Estado do Rio de Janeiro.

Isaac Plachta propôs a contínua reinvenção em

prol da criatividade e a determinação para impulsionar o

setor químico no Estado. Enfatizou a relação de amizade,

franca e direta, que se renova continuamente entre os

membros, alcançando um patamar no qual as relações

pessoais se transformam em mútuo apoio empresarial, o

que fortalece o sindicato.

Disse ainda que a forma de atuar do SIQUIRJ se

caracteriza na disposição para conciliar interesses e

circunstâncias nem sempre convergentes, sendo um

sindicato crítico e combativo na defesa dos interesses do

empresariado da indústria química fluminense. Mais uma

vez enaltecendo a união, revelou o difícil momento vivido

pelo setor, devido à perda de competitividade, e relembrou

que as parcerias são fundamentais para o sucesso.

Isaac Plachta finalizou agradecendo todo o apoio

recebido da FIRJAN e ressalta que o SIQUIRJ buscará

tantas parcerias quantas forem necessárias, em prol do

desenvolvimento da indústria química fluminense e

nacional.

Destacou, também, a ilustre presença de

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira que, embora integrante

da Diretoria Plena do SIQUIRJ, recém empossada,

participava naquele instante como Presidente da

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro,

para formalizar o encerramento das obras de reforma e a

entrega de equipamentos no SIQUIRJ, com recursos da

FIRJAN, através do Programa de Apoio à Infraestrutura

Sindical (PAIS).

Através da modernização das instalações físicas

e de infraestrutura de TIC (Hardwares, Softwares e

Comunicação), o SIQUIRJ adquire a estrutura necessária

para melhor atender seus associados, quantitativa e

qualitativamente, contribuindo para ampliação de suas

bases sindicais.

Posse da nova Diretoria Plena do SIQUIRJ
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Posse da nova Diretoria Plena do SIQUIRJ
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Visita do presidente do SINDIQUIM (RS)

Isaac Plachta recebeu a visita, no dia 17 de outubro, no SIQUIRJ,

do presidente do Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio

Grande do Sul (SINDIQUIM), Newton Mario Battastini, oportunidade em

que conversaram sobre as atividades de ambas as entidades e suas

representações nos contextos regionais nos quais se inserem.

Este encontro amplia horizontes para parcerias entre estas

representações, bem como estreita o relacionamento entre as entidades

congêneres. Como próximo passo, vislumbra-se o contato com outros

sindicatos, do Rio de Janeiro e outras regiões, sempre visando ações de

interesse comum para as empresas dos segmentos correlatos, afim de

possibilitar intercâmbio de ideias e integração de ações.

Eventos
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No dia 26 de novembro, a Comissão de

Política Social e Trabalhista do SIQUIRJ,

coordenada pelo Dr. Humberto Turlão, em parceria

com o Sistema FIRJAN, promoveu evento sobre as

101 Propostas para Modernização Trabalhista.

Elaborado pela CNI, este conjunto de 101 propostas

foram baseados em um estudo que selecionou e

procurou apresentar uma solução para 101

problemas, que podem refletir em custos,

burocracia, insegurança jurídica, restrições à

produtividade, assim como em dificuldades para os

trabalhadores e para o próprio Estado.

Com a participação dos palestrantes Dra.

Dalila da Costa e Dr. Renan Feghali, assessora e

vice-presidente, respectivamente, do Conselho

Empresarial de Política Social e Trabalhista do

Sistema FIRJAN, o evento tratou deste importante

tema concernente aos desafios de aumentar a

competitividade da indústria nacional, identificando

oportunidades de redução de custos e de riscos

associados ao emprego formal, sem abrir mão da

proteção dos trabalhadores.

Do evento, conseguiu-se identificar as

propostas prioritárias do setor químico, para que

sejam, posteriormente, compiladas pela FIRJAN

com as propostas de outros segmentos industriais, e

assim direcionadas à CNI para uma atuação mais

eficiente junto às esferas política, legislativa e

judiciária.

Estudo das 101 Propostas de
Modernização Trabalhista

Eventos
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1) Palestra com Dr. Luiz Firmino,

Subsecretário de Estado do Ambiente

No encontro empresarial de final de

ano do SIQUIRJ, ocorrido em 11 de dezembro,

a Entidade teve o prazer de receber o

Subsecretário Executivo da Secretaria de

Estado do Ambiente (SEA) Luiz Firmino

Martins Pereira.

Na ocasião, Luiz Firmino recebeu das

mãos do Presidente do SIQUIRJ, Isaac

Plachta, uma homenagem por sua

contribuição e disponibilidade em elucidar

questões relacionadas ao meio ambiente que

afetassem os representantes do setor químico

fluminense.

E m s e g u i d a , r e a l i z o u u m a

apresentação sobre o “Pacto para o

Saneamento”, projeto do Governo Estadual

que envolve a erradicação de todos os lixões

municipais existentes até 2014 e a coleta e

tratamento de 80% de todo o esgoto

produzido no Estado até 2018.

Ao final da apresentação, respondeu à

perguntas, principalmente sobre a questão de

licenciamento ambiental enfrentada pelas

Evento de Final de Ano do SIQUIRJ

11Sindicato da Indústria de Produtos Químicos
Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

Eventos

empresas; se colocando ao dispor para um

encontro onde os empresários possam

apresentar os problemas do setor e buscar em

pareceria as devidas soluções.



2) Homenagem ao Dr. Waldir Nilo

Passos Filho

Durante o evento, Dr. Isaac Plachta

destacou o intenso trabalho da Comissão de

Negociação Patronal, que apoiada pelas

empresas nas assembleias, realizadas no

SIQUIRJ, celebrou em agosto, com êxito, a

assinatura de mais uma Convenção Coletiva

de Trabalho com o TRAQUIMFAR, que concilia

os interesses dos trabalhadores e das

empresas.

Sendo a s s im , ap r ove i t ou a

oportunidade para homenagear o Dr. Waldir

Nilo Passos Filho, pela sua valiosa colaboração

para o sucesso da Comissão de Negociação

Patronal.

C o m m u i t a s a t i s f a ç ã o , f o i

homenageado com uma placa de

agradecimento por sua colaboração e

dedicação aos interesses das empresas do

Setor Industrial Químico do Estado do Rio de

Janeiro.
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do gás da camada pré-sal, chegará ao continente

nos níveis praticados nos EUA. O motivo é que as

condições de exploração na costa brasileira são

muito complexas e onerosas, assim como a logística

de distribuição do gás no continente também terá um

custo mais elevado do que o americano. Nestas

condições, o preço do gás no Brasil será,

necessariamente, mais elevado que nos EUA.

O SIQUIRJ renova seus agradecimentos

pela generosidade do Dr. Armando, que se dispôs a

partilhar sua competência profissional com os

empresários do setor químico fluminense.

Conversa com Dr. Armando Guedes Coelho
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Palestras e Seminários

O SIQUIRJ teve o privilégio de receber o Dr.

Armando Guedes Coelho, Ex-Presidente da

Petrobrás para uma conversa com a sua diretoria

sobre “A situação atual da Petrobrás e as

perspectivas para o futuro”. O encontro foi muito

importante para o setor químico fluminense construir

cenários mais realistas para embasarem seus

planos de crescimento e novos investimentos.

Na conversa, informal e pragmática, porém

densa em conteúdo técnico, Dr. Armando comentou

que a situação financeira da Petrobrás não é

confortável, mas que a empresa tem quadros

experientes, que certamente equacionarão o

problema. Alertou que conforme o atual marco

regulatório, nos campos do pré-sal, a Petrobrás terá

que participar como operadora de todos os blocos

licitados, no mínimo com 30%. Assim, quanto mais

leilões ocorrerem, maiores as complicações nas

finanças. Há que se engendrar uma forma de se

realizar estes leilões, flexibilizando a participação da

empresa.

Quanto ao gás natural para a indústria,

Dr. Armando entende que dificilmente o preço



No dia 15 de maio, a economista Fátima

Giovanna Coviello Ferreira, Diretora Técnica de

Economia e Estatística da ABIQUIM, realizou uma

palestra sobre a Agenda Setorial da Indústria

Química no Conselho de Competitividade,

oportunidade em que destacou as políticas do

desenvolvimento industrial e tecnológico do

governo federal para o segmento químico.

Dando inicio ao evento o Presidente do

SIQUIRJ, Isaac Plachta mencionou a importância

dos dados apresentados pela palestrante

lembrando aos presentes que as informações

elaboradas pela ABIQUIM são extremamente

confiáveis, sendo inclusive utilizados pelo governo

federal como uma base sobre o segmento industrial

químico brasileiro.

Dra. Fátima Giovanna iniciou sua

apresentação fazendo um panorama sobre a

indústria química nacional mencionando o

faturamento do setor e sua participação no PIB.

Detalhou a balança comercial de produtos químicos,

demonstrando que o risco relacionado a elevada

ociosidade do setor pode na verdade significar

oportunidades de elevação da produção.

Sobre a conjuntura recente a palestrante

citou diversos indíces elaborados pela ABIQUIM,

destacando que o petróleo e o gás natural do Pré-sal

tem forte potencial para shale gas, bem como a

agregação de valor gerada pela indústria química,

Encontro com a Diretora Técnica de
Economia e Estatística da ABIQUIM

multiplica em cerca de seis vezes o valor das

matérias-primas.

Com relação ao futuro da indústria química,

mencionou o aumento das reservas nacionais com

o Pré-Sal, com perspectivas de matérias-primas

petroquímicas (nafta e gás natural), bem como o

desenvolvimento em química renovável pela

importância crescente da produção sustentável no

plano mundial.

Continuando, citou os objetivos do

Conselho de Competitividade da Química,

elencando os temas da agenda do referido

conselho, informando sobre as diversas ações já

realizadas ou encaminhadas, tais como: Redução

PIS/COFINS, REPEQUIM, Gás Matéria-Prima,

REIQ-Inovação e Contratação de estudo sobre

diversificação da indústria química.

Finalizando, mencionou que o Brasil não

pode prescindir de ter uma indústria química forte e

da oportunidade de agregar valor ao gás produzido

localmente, que com o Pré-Sal podemos dar um

salto em termos de competitividade, que não pode

ser desprezado.

Palestras e Seminários
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A Comissão de Meio Ambiente e Segurança

do SIQUIRJ, coordenada pelo senhor Abílio Faia,

recebeu no último dia 8 de outubro o engenheiro em

Meio Ambiente, Luiz Carlos De Martini Junior, da

empresa De Martini Ambiental, que ministrou curso

sobre dentificação de Aspectos Ambientais e

Perigos do Trabalho e Avaliação de Impactos

Ambientais e Riscos do Trabalho no Setor Químico.

Luiz De Martini apresentou definições para

os termos comuns ao setor e avaliou as legislações

vigentes para o sistema de gestão ambiental e de

segurança e saúde no trabalho. Demonstrou, ainda,

como preencher planilhas de aspectos e riscos,

culminando em atividade onde os presentes

puderam, em grupo, exercitar a elaboração de tais

tabelas.

Ao final, os participantes preencheram uma

ficha de avaliação cujo resultado será submetido à

Comissão para análise de sugestões e críticas,

destacando que, para 93% dos participantes, o

curso correspondeu inteiramente às expectativas.

Aspectos e Impactos Ambientais
com Luiz Carlos de Martini Junior

A expansão das usinas a Fio d’Água
No dia 9 de outubro, Tatiana Lauria, da

Gerência de Competitividade Industrial e

Investimentos da FIRJAN, realizou uma palestra

sobre a Expansão das Usinas a Fio d’Água e o

Declínio da Capacidade de Regularização do

Sistema Elétrico Brasileiro, oportunidade na qual fez

um levantamento sobre os custos e benefícios da

expansão do parque hidráulico brasileiro, com base

na construção de hidroelétricas a fio d’agua.

A palestrante expôs que com o crescimento

da demanda e a ampliação do parque hidráulico

sustentado basicamente por usinas a fios d’água, a

tendência no futuro é que a capacidade de

regularização dos reservatórios caia ainda mais,

atingindo 3,35 meses em 2021, uma redução de

32% em comparação com 2012 (4,91 meses),e de

50% em relação a 2001 (6,27 meses).

O estudo chama atenção: se observarmos

em 2021 a mesma média do nível dos reservatórios

registrada entre 2001 e 2011 (63,8%), a capacidade

de regularização efetiva será bem menor: apenas

2,14 meses em 2021.

E, ainda que observemos o nível máximo

registrado na última década, 88%, a capacidade de

regularização efetiva será de apenas 2,98 meses,

menor do que observada em 2012, ano em que

houve grande necessidade de geração térmica

(3,13 meses), o que traz preocupação no tocante a

segurança energética.

A FIRJAN reforça a importância do debate

entre autoridades do setor elétrico e do meio

ambiente com a sociedade sobre as consequências

das escolhas que estão sendo feitas hoje na matriz

elétrica brasileira, baseada em usinas a fio d’água.
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- Audiências de Conciliação em 2013 no Núcleo

Intersindical de Conciliação;

- Atendimentos e consultas jurídicas por telefone de

empresas associadas, versando sobre diversos

temas;

- Continuidade no trabalho de Acompanhamento de

Projetos de Lei mais relevantes para o Setor

Químico;

- Convenção Coletiva de Trabalho com o

TRAQUIMFAR;

- Reunião com Dr. Flávio da Alfa Rio Química para

tratar de aspectos trabalhistas

- Elaboração de pareceres jurídicos em relação às

consultas formuladas por empresas associadas,

sobre diversos assuntos;

- Elaborado trabalho comparativo das concessões

efetuadas pelas empresas do Setor Químico;

- Reunião com o CRQ para tratar de negociação

salarial;

- Reunião com representantes da empresa Pershy

Chemicals sobreAcordo Coletivo;

Reuniões com fins jurídicos

- Participação em reuniões do Conselho de Política

Social e Trabalhista da FIRJAN;

- Participações em reunião do Conselho de

Assuntos Legislativos da FIRJAN;

- Participação em duas AGE’s do Condomínio

Edifício da Paz;

Negociação Salarial

- Realizadas três AGE's sobre Negociação Salarial

com o TRAQUIMFAR;

- Realizadas três reuniões entre as Comissões de

Negociação Salarial (Patronal x TRAQUIMFAR).

Acompanhamento e Análise dos

Projetos de Lei

- Acompanhamento através da leitura diária dos

Diários da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, do

Poder Legislativo e Poder Executivo do Estado do

Rio de Janeiro e da União;

- Análise de projetos de lei relevantes para o setor,

para inclusão na Agenda Legislativa Federal – CNI,

com posicionamento;

- Análise de projetos de lei da Agenda Legislativa

Estadual FIRJAN, com posicionamentos;

- Continuidade na elaboração de planilha resumida

com os Projetos de Lei mais relevantes para o setor;

Área Jurídica
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Área Jurídica

- Expedição de informações aos associados, em
comunicados, via e-mail e no próprio site do
SIQUIRJ, bem como às Comissões Técnicas,
quando identificado o eventual interesse no assunto
quanto a Projetos em tramitação, sempre
solicitando informações a respeito;

- Acompanhamento da tramitação do projeto que
institui pisos salariais do Estado do Rio de Janeiro;

- Análise do Ato Declaratório que trata do Convênio
38/2013 CONFAL, sobre alíquota para produtos
importados;

- Atuação junto a CODIN para ampliação de
incentivos fiscais de ICMS, com consequente
publicação do Decreto Estadual nº. 44.471;

- Parecer elaborado sobre argumentos
apresentados pelo SEOGE - Sindicato das
Empresas de Óleo, Gás e Energia Renovável do
Estado do Rio de Janeiro;

- Realizado Estudo juntamente com a FIRJAN
quanto às 101 Propostas de Modernização
Trabalhistas apresentadas pela CNI;

- Participação em Reunião na FIRJAN para debater
sobre recolhimentos de Contribuição Sindical
realizados indevidamente a Federação

Área Jurídica
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Diulgação de temas

- Ibama implanta cadastro para operadores de

resíduos com prazo para adequação até 31 de

março;

- Ofícios INEA– Resoluções 64 e 65;

- Publicada lei que institui os Pisos Salariais do

Estado do RJ;

- Ser sustentável não é questão de escolha;

-- Obtida liminar para suspender a expressão “que o

fixe a maior” da lei do Piso Salarial do Rio de Janeiro;

- Nota técnica “MPV 595: Principais mudanças

introduzidas no setor portuário e ajustes

necessários para garantir o aumento da

competitividade brasileira;

- Tributação sobre produtos importados;

- Renúncia de impostos será de R$ 158 bi até 2014;

- Medidas para incentivar investimento no setor

químico devem sair logo;

- Diário Oficial da União publica desoneração de

matérias-primas para a indústria química;

- Eventos para apresentação da proposta de texto

para a NR-13 – URGENTE;

- CRQ promove 4º Fórum Regional de Química;

- Sanções por não informar tributos ao consumidor

terão início em 2014;

- Pleito do Sistema FIRJAN sobre terceirização

começa a ser discutido em julho na Câmara dos

Deputados;

- Senado aprova MP que garante redução média de

20% na conta de energia elétrica da Indústria;

- ;Curso de Mecanismo de Defesa Comercial

- Lembrete: INEA prorroga para 31 de julho de 2013

o prazo de entrega do Inventário de Gases do Efeito

Estufa (GEE);

- Câmara dos Deputados aprova fim da Multa de

10% sobre o FGTS;

- Ibama começa cadastramento de Indústrias

potencialmente poluidoras;

- Câmara dos Deputados aprova a MP 613;

- Reabertura de prazo para o REFIS da crise de

outros parcelamentos;

- nsulta Pública n. 15/2012 - Proposta de FixaçãoCo

de Processo Produtivo Básico n. 069/2011 -

Manifestação SIQUIRJ;

-Alerta: O Trânsito nos Feriados da Jornada Mundial

da Juventude;

- URGENTE – PLP 200/2012 do Senado Federal,

que extingue a Contribuição Social adicional de 10%

sobre o saldo do FGTS;

- Ibama publica IN sobre transporte de produtos

perigosos;

Divulgação de Temas
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Diulgação de temas

- 1º Encontro do Grupo de Manutenção Industrial;

- Novo decreto antidumping agiliza investigação e

amplia mecanismo de proteção à Indústria Nacional;

- Circular da Secretaria de Comércio Exterior acerca

do direito antidumping;

- Consulta pública sobre a ampliação do Acordo

Preferencial entre MERCOSULe Índia;

- Benefícios à Indústria Química da MP 613 são

convertidos em Lei;

- Inscrições para Prêmio Kurtz Politzer de

Tecnologia 2013 encerram-se no próximo dia 30;

- Apresentação sobre “A Expansão das Usinas a Fio

d'Água e o Declínio da Capacidade de

Regularização do Sistema Elétrico Brasileiro”;

- Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos

Sólidos – PMGIRS do RJ;

- Seminário sobre o eSocial dia 05 de novembro às

14 hs;

- Seminário Defesa Comercial na FIRJAN dia 31/10

às 10hs;

- Publicada Resolução SEFAZ quanto a

parcelamento de créditos tributários e não

tributários;

- Devedores podem ser excluídos do Simples;

-- ICMS – Atuação do SIQUIRJ resulta em

tratamento tributário especial;

- Publicadas Portarias alterando diversas Normas

Regulamentadoras;

- Sistema de bandeiras tarifárias que iria onerar

energia elétrica industrial em até 15% será adiado

para 2015;

- Termina dia 31 de dezembro o prazo para aderir

aos parcelamentos extraordinários de débitos

federais;

- CNI abre consulta à minuta da proposta da revisão

da NR-12;

- Termina dia 31 de Janeiro o prazo para optar pelo

Simples Nacional;

Diulgação de temasDivulgação de Temas
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Atuações Externas

- Participação em Palestra do SIMME sobre

Desoneração da Folha de Pagamento

- Participação no Seminário sobre

Desenvolvimento Econômico e Instrumentos

Processuais na FIRJAN

- Participação em Seminário sobre o eSocial

na FIRJAN

- Participação em Reunião Almoço na FIRJAN

quanto ao encerramento das atividades

empresariais de 2013

- Participação nas AGE do condomínio

- Assinatura do Programa de Apoio à

Infraestrutura Sindical (PAIS) da FIRJAN

- Participação em evento na Bayer sobre o

programa Atuação Responsável (?)

- Reunião Jantar com Eduardo Eugênio

Gouvêa sobre as eleições da FIRJAN

- Palestra do Dr. Isaac Plachta no Dia do

Químico no CRQ

- Participação nas eleições da FIRJAN

- Participação no Workshop sobre Gás Natural

realizado pela ABIQUIM e IBP

- Participação no 4º Fórum Regional de

Química promovido pelo CRQ

- Participação no I Encontro Estadual de

Comitês de Bacias Hidrográficas

- Participação na implantação de Comissão

Empresarial em Itaguaí pela FIRJAN

- Participação no 53º Congresso Brasileiro de

Química pelo CRQ

- Participação na XXIV Semana de Química na

Universidade Estadual do Rio de Janeiro

- Participação no lançamento do livro dos 80

anos da Escola de Química

- Participação no lançamento do projeto CNI

Sustentabilidade

Diulgação de temasAtuações Externas
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