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Sinplast e empresas associadas estão presentes na

Expoagas 2014
 

 
Segue até quinta-feira (21/08) a edição 2014 da Expoagas. O Sinplast, juntamente com oito empresas associadas,
está presente mais uma vez no evento. Neste ano, o Sindicato está com um novo projeto de stand, mais moderno
e ainda melhor localizado na feira. As empresas associadas participantes contam com vitrines individuais para
exposição de seus produtos. Participam as seguintes empresas: Bioplast, Lugiplast, Zandei, ILP Têxtil, Plastupan,
Plastimarau, Coin Indústria e Comércio e Roleplast. O stand coletivo está localizado no corredor B do pavilhão
principal.
 

 

Gestão em Debate abordará o novo jeito de gerir

empresas
No dia 8 de setembro, o Centro Sinplast de Inovação e Governança (CSIG) realiza mais uma edição do Gestão em
Debate. O evento contará com a palestra “Minha empresa é um sucesso. Mas até quando?”, ministrada por
Vinicius Machado, da Perestroika.
 
O tema abordará o novo jeito de gerir negócios, que segundo o palestrante, é completamente diferente de como
se fazia anteriormente. Durante o evento, serão explicados os novos conceitos e como eles podem entrar na vida
de qualquer empresa, mesmo naquelas mais tradicionais.
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O evento acontecerá na Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787), nas salas D2 209-210, das 12h às 14h. A participação é
gratuita  para  até  dois  representantes  de  empresas  associadas  ao  Sinplast.  As  vagas  são  limitadas.  Mais
informações e inscrições pelo e-mail csig@sinplast.org.br

 
 

Diálogos Tributários do Sinplast aborda os riscos e

benefícios do Planejamento Tributário
O Sinplast, através do Comitê Sinplast de Assuntos Legais e Tributários, realiza no dia 28 de agosto, às 12h, nas
salas D3 301-302, na Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787), o evento Diálogos Tributários com o tema “Planejamento
Tributário – Riscos e Benefícios”. A iniciativa tem como objetivo demonstrar para o empresário como a economia
tributária, através do planejamento e da gestão empresarial, tem sido visto pelos órgãos fiscalizadores e judiciais,
abordando, ao final, os riscos e vantagens a ele inerentes. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas a
um  representante  por  empresa  associada  ao  Sindicato.  Mais  informações  e  inscrições  pelo  e-mail
sinplast@sinplast.org.br.
 

 

Informe ao Codema sobre processos de licenças

ambientais que aguardam liberação na FEPAM
O Conselho de Meio Ambiente da FIERGS (Codema), preocupado com os processos de licenças ambientais que
estão aguardando liberação na FEPAM, quer buscar uma cooperação com o Estado.  Neste sentido, precisa
realizar um levantamento do número de investimentos retidos devido aos atrasos no processo de licenciamento
ambiental.  De  posse  deste  cenário,  haverá  elementos  para  buscar  uma  cooperação  com a  Secretaria  de
Desenvolvimento e Promoção do Investimento – SDPI.  Assim sendo,  o  Conselho e o Sinplast  firmaram uma
parceria  para  divulgar  esta  mensagem entre  as  empresas  associadas  para  que  repassem  as  seguintes
informações:  número  do processo  na FEPAM; tipo de  licença;  breve  histórico do  processo em situações de
conflitos (opcional); estimativa de investimento; estimativa de novos empregos (se houver).
 
É  importante que  todas as  empresas que  aguardam a  emissão de licenças  ambientais  colaborem com este
levantamento, especialmente aquelas que aguardam licença num prazo superior a 180 dias. As informações serão
tratadas de forma confidencial. As respostas devem ser enviadas pelo e-mail codema@fiergs.org.br até o dia 25
de agosto.
 

 

Fiergs realiza Seminário de Atualização do PIS e Cofins
A Fiergs, por meio do Conselho Técnico de Assuntos Tributários, Legais e Financeiros, realiza no dia 28 de agosto
o Seminário PIS e Cofins – Aspectos Importantes na Apuração dos Débitos e Créditos. As inscrições devem ser
feitas até o dia 27 de agosto pelo e-mail secretariageral@fiergs.org.br. O evento, que acontecerá na sala D1 100
do Centro de Eventos da Fiergs, tem como objetivo a atualização referente à legislação do PIS e Cofins.
 

 

Inscrições abertas para Especialização em Tecnologia de

Polímeros na Unisinos
A Unisinos está com inscrições abertas para a Especialização em Tecnologia de Polímeros. O curso visa transmitir
conhecimentos científicos e aplicados para profissionais que atuem em empresas e profissionais liberais sobre a
obtenção, caracterização e aplicação de materiais poliméricos, bem como sobre a relação da estrutura com as
propriedades desses materiais e ainda a relação desses materiais com o meio ambiente. A carga horária é de 420
horas. Mais informações pelo e-mail comercial@unisinos.br ou pelo telefone (51) 3591.1200.
 
 

Enviar para um amigo

Você recebeu este e-mail porque faz parte da nossa lista de contatos. Se quiser ser removido acesse este link .

3ª Geração #367 http://www2.isend.com.br/iSend/view/DFC90BCAC61770B153196E8...

2 de 3 20/08/2014 22:05



Atualize o seu e-mail | Atualize o seu cadastro

Este informativo foi gerado a partir do sistema iSend. Para obter informações acesse este link.

3ª Geração #367 http://www2.isend.com.br/iSend/view/DFC90BCAC61770B153196E8...

3 de 3 20/08/2014 22:05


